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Abstract 

 

The concept of the photographic truth has had a special status for almost 200 

years. Yet with the emerge of digital technology and especially digital 

photography there has been a loss of the particular connection photography has 

had in reference to reality. The aim of this study is to see in what ways 

digitalization has affected the credibility of photography from the perspective of 

professionals in the field of photography. The digital technology that has 

enabled the large-scale manipulation of photographies is not, however, the main 

reason for the decreased credibility of photography. The ongoing discussion 

about the available possibilities concerning digital imagery and manipulation has 

had a far more powerful effect on the concept of the photographic truth. Along 

with these possibilities a post-photographic photograph has seen the light of day. 

We discuss further some credibility problems caused by this new phenomenon; 

i.e. the post-photographic photographies can’t be considered to have the same 

status as the traditional photographies when it comes to presenting reality 

truthfully. We approached the subject through theory studies and methodically 

through personal interviews. 

 

Key words: credibility, digitalization, manipulation, remediation, reality, noeme, and the 

post-photographic era.  
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1. Inledning  
 

En bild ljuger aldrig - så låter ett gammalt och välkänt talesätt. Har vårt förhållningssätt till detta 

talesätt förändrats? Uppfattas detta som mer eller mindre sanningsenligt idag än förut? Dessa var 

några av de frågor vi fann intressanta i början av arbetsprocessen inför denna studie. I samband 

med digitaliseringen av fotografier har även bildmanipulering blivit ett allmänt känt fenomen, och 

diskussion kring detta har uppstått i media. Vi finner detta fascinerande, då manipulation av bilder 

inte alls är någonting nytt; fotografier har manipulerats i alla tider. Vi vill därför studera vidare vilka 

effekter denna utveckling och diskussion har haft på trovärdigheten i fotografier. 

 

Med detta i åtanke valde vi att i följande påbyggnadsuppsats redogöra för hur digitaliserings-

processen har inverkat på trovärdigheten i fotografier. Vi har valt att studera ämnet genom 

intervjuer med bildprofessionella, samt genom teoristudier. Med ordet bildprofessionella menar vi 

personer som har en professionell relation till bilder. Eftersom dessa personer har ett stort ansvar 

jämte mot allmänheten när det gäller den verklighetsbild fotografier presenterar, ansåg vi att det 

skulle vara givande för studien att höra deras åsikter om ämnet.  

 

1.1 Syfte  

Att utforska digitaliseringens inverkan på trovärdigheten i fotografier.  

 

1.1.1 Avgränsning 

I och med bredden på ämnet har några specifika begränsningar gjorts. Vi har valt att i den 

empiriska delen utforska det valda ämnet ur bildprofessionellas perspektiv. Sedan har vi valt att 

utforska fotografiet främst i press- och nyhetssammanhang på grund av dess roll som förväntat 

sanningsvittne.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor har formulerats:  

Hur upplever de bildprofessionella att digitaliseringen har inverkat på fotografiets trovärdighet?  
 
Vad anser de bildprofessionella att digitaliseringen haft för betydelse för bildmanipulering? Hur har detta påverkat 

fotografiets trovärdighet?  
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2. Bakgrund 
 

I följande kapitel kommer vi i stora drag att redogöra på vilka sätt fotografin, bildmanipuleringen 

och digitaliseringen har utvecklats historiskt sett.   

 

2.1 Fotografi 

Den franska forskaren Joseph Nicephore Niepce tog år 1816 det första fotografiet, vilket var ett 

pappersnegativ på en vy från ett fönster.1 Det råder dock viss oenighet om fotografins historia 

eftersom det historiskt sett har varit svårt att definiera vad som egentligen kan anses vara fotografi.  

 

Fotografiets utveckling har dock fascinerat forskare i alla tider. Ända sedan början av 1800-talet har 

fotografiets utveckling dokumenterats. Ett stort vägskäl i fotografins historia var George Eastmans 

uppfinning, Kodaks Brownie Camera, år 1900, som gjorde det möjligt för allmänheten att ta bilder 

utan att behöva ha några tekniska erfarenheter.2 Reklamslogan för denna kamera, ”You press the 

button, we do the rest”3, blev snabbt ett välkänt citat. Enligt Don Slater hade alla nu i teori 

möjlighet att ta bilder och fotografering blev därmed demokratiserat, vilket i sig sänkte fotografins 

maktfaktor.4 År 1910 var fotografiet ett populärt medium som fanns överallt, till exempel i 

nyhetstidningar.5 Något som också har haft en stor inverkan på fotografins historia är 

digitalfotografins ankomst. Den första digitala kameran QuickTake™ av Apple Macintosh 

Computers kom 1994.6 Sedan dess har digitalfotografins popularitet ökat och nuförtiden behandlas 

de flesta fotografierna i professionella sammanhang med digital teknik.  

 

2.2 Bildmanipulering 

Historiskt sett har fotografier alltid manipulerats. Allt ifrån ”combination print”7, ett slags 

fotocollage, som förekom redan på 1850-talet till fotomontaget som var vanligt på 1920- och 30-

talet fram till nutidens redigering med hjälp av digitala bildbehandlingsprogram. Ett exempel på ett 

populärt bildbehandlingsprogram är Adobe Photoshop™ som används av både professionella och 

amatörer.  

 

                                                 
1 Se t.ex. Maison Nicéphore Niépce. The reference site about the inventor of the photography. <http://www.nicephore-niepce.com/>  
  nedladdat 050502 eller Wheeler, T. (2002). Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. Mawah, New Jersey: 
  Lawrence Erlbaum Associate 
2 Kodak. Brownie Cameras. <http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1878_1929.shtml>. nedladdat 050408 
3 Kodak. Citat från Eastman, G. <http://www.kodak.com/IN/en/corp/other/eastman.jhtml>. nedladdat 050505 
4 Slater, D. (1997). Marketing the Medium. I: Evans, J. (ed.) The Camerawork Essays: Context and Meaning in Photography. London:   
   Rivers Oram Press 
5 Wheeler, T. (2002). Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. Mawah, New Jersey: 
  Lawrence Erlbaum Associate 
6 Henshall, J. (1994). Apple QuickTake 100. <http://www.epi-centre.com/reports/9403cdi.html>. nedladdat 050408 
7 Mitchell, W. J. (1992). Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. sid. 163 
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I dagspressen började digitalt manipulerade fotografier dyka upp i mitten av 1980-talet. Den 

tekniska utvecklingen har i grunden förändrat förutsättningarna för trovärdigheten hos fotografier. 

Det är lätt att med hjälp av den digitala tekniken manipulera bilder så att vår perception av 

verkligheten blir påverkad. Det är enkelt att förändra, ta bort, lägga till och ändra formen på vissa 

delar av en bild och dessa beskärningar och ändringar kan ge olika uppfattningar av verkligheten.8  

Denna tekniska utveckling kommer enligt Chuck Doswell bli den avgörande faktorn för att det 

digitala fotografiet blir ”as unreliable for evidence of ’truth’ as an artist’s painting”.9

 

Det är inte lätt att definiera vad bildmanipulering är. I studien Falska kort? Bilden i dataåldern 

definierar Bitte Alling-Ode och Eino Tubin begreppet manipulerad bild så här: ”en på fotografisk 

eller elektronisk väg registrerad bild, där innebörden ändrats genom att betydelsebärande 

bildelement tillförts eller avlägsnats efter den ursprungliga registreringen”.10 Med det i åtanke 

definierar Rune Pettersson i sin rapport Bildmanipulation bildmanipulering som ”att otillbörligt styra 

människors uppfattning om en viss verklighet med hjälp av bilder”.11

 

Pettersson tar även upp äkthet i sin rapport. Han menar att ”äkthet innebär att en källa är vad den 

utger sig för att vara, att den inte är en förfalskning”.12 Vidare nämner han, att det ganska ofta 

förekommer medvetna och möjligtvis omedvetna förfalskningar och manipuleringar av bilder 

genom olika åtgärder som kan göra att läsarna blir vilseledda. Läsarna har nästan aldrig chans, att 

själva bedöma vad som hände runt omkring händelsen på bilden samt vad som hände före eller efter 

ögonblicket då bilden togs. Den enskilde tidningsläsaren har i praktiken ingen egentlig chans att 

upptäcka om en publicerad bild är manipulerad eller inte och det lär inte, bli lättare i framtiden, 

menar Pettersson.13  

 

När man talar om bildmanipulering kommer man lätt in på regler och etiska normer. Pettersson 

skriver i sin rapport att ”De etiska reglerna för press, radio och TV tar bestämt avstånd från 

manipulering eller förfalskning av bildens innehåll genom beskärning, montage eller missvisande 

bildtexter”14 (se bilaga B). Han anser att det är viktigt att de etablerade medierna tar sitt ansvar och 

lever upp till sina egna regler. Alla personer som arbetar med bildhantering är inte medvetna om sitt 

stora ansvar jämte mot allmänheten. ”På sikt kan detta bristande ansvar leda till en trovärdighetskris 

för nyhetsmedierna”15, enligt Pettersson.   

 

                                                 
8 Pettersson, R. (2001). Bildmanipulering. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar 
9 Doswell, C. An Essay on Digital Image Manipulation.  
   <http://webserv.chatsystems.com/~doswell/Outdoor_Images/image_manipulation.html >. nedladdat 050405 
10 Alling-Ode, B., & Tubin, E. (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. sid. 32 
11 Pettersson, R. (2001) 
12 ibid. sid. 63 
13 Pettersson, R. (2001) 
14 ibid. sid. 84 
15 ibid. sid. 82 
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2.3 Digitalisering 

Digitaliseringen har påverkat våra liv under de två sista decennierna mer än vi ofta anar. Hur 

digitaliseringens utveckling har påverkat och utformat den allmänna uppfattningen om världen har 

det forskats mycket om. Den världsomfattande spridningen av användandet av digitala teknologier 

har sedan 1990-talet dramatiskt förändrat fotografiets status, särskilt i nyhetsmedier.16 Medierna 

utvecklar och förnyar sig ständigt, och då blir även termen remediering, som Jay David Bolter och 

Richard Grusin i sin bok Remediation. Understanding New Media presenterar, aktuell. Med termen 

remediering syftar Bolter och Grusin till att nya former av gamla och redan etablerade medier 

etablerar sin egen kulturella status genom referenser till äldre medier.17 Till exempel digitalfotografi 

kan anses ha remedierat fotografi tillsammans med datorteknik på samma sätt som fotografi har 

tidigare remedierat målning. Digital fotografi har ändrat vår förståelse för fotografins historia. Bolter 

och Grusin skriver att vi tittar på traditionella analoga fotografier18 “with a nostalgia for the time 

when digital technology did not exist and could not therefore intervene between the viewer and his 

desire”.19  

 

Introduktionen av digitala bilder har haft en genomgripande effekt, både på de olika 

produktionsleden och snabbheten på processen. I grunden har den tekniska utvecklingen förändrat 

förutsättningarna för trovärdigheten hos fotografier. När som helst kan man nu göra ändringar i en 

bild; från det ”ögonblicket för själva fotograferingen ända fram tills det att bilden är publicerad”.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Sturken, M., & Cartwright, L. (2001). Practices of Looking - Introduction to Visuall Culture. New York: Oxford. sid. 20 
17 Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). Remediation. Understanding New Media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 
18 Med traditionella analoga fotografier menas fotografier som framkallas (oftast från film) med kemisk process 
19 Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). sid. 112 
20 Pettersson, R. (2001). sid. 84  
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3. Teoretiskt perspektiv  
 

I följande teorikapitel kommer vi att redogöra för de centrala teorier och begrepp, som är relevanta 

för vårt forskningsämne, samt om tidigare forskning. 

  

I och med det stora urvalet av tidigare forskning kring fotografins historia, bildmanipulering och 

digitaliseringens inverkan, var det lätt att i början hitta relevant litteratur och teorier. Detta gjorde 

det dock svårare att röra sig inom begränsningens ramar. Vi har försökt att sålla ut det som vi 

tycker är aktuellt för vår påbyggnadsuppsats syfte och forskningsfrågor. På grund av begränsningen 

har emellertid en del teorier uppstått som mer relevanta än andra.  

 

3.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisar vi bland annat Kevin Robins tankar om den digitala bildteknologin, den 

fotografiska bilden och om den nya informationsteknologins inverkan på våra liv. Även Jay David 

Bolter och Richard Grusins tankar om remediering och Rune Petterssons syn på bildmanipulering 

tas upp. 

 

Kevin Robins skriver i sin artikel In i bilden – visuella teknologier och bildkulturer, att det kemiska 

fotografiet har under 150 år haft en unik position när det gäller verklighetsåtergivning. Men nu 

verkar det som om denna position håller på att ifrågasättas. Nya digitalt baserade bildteknologier 

utmanar vår tro på fotografier. Enligt Robins kan man kalla dessa digitalt framställda bilder post-

fotografiska. Han anser att ”tekniken att skapa ‘realistiska’ bilder utifrån vissa matematiska 

tillämpningar som avbildar verkliga förhållanden är kanske den mest dramatiska och viktiga 

utvecklingen inom post-fotografin”21, och detta har kommit att stå i fokus för forskning och 

utveckling. Han skriver, att vi ställs inför upplevelser som raderar all vår inlärda kunskap, och detta 

gör att frågan om verklighetens väsen och om hur vi förhåller oss till dess representationer, blir 

aktuell. Den post-fotografiska tidsperioden problematiserar även frågan om sanning. Vidare hävdar 

Robins, att ”digitala teknologier ifrågasätter fotografiets/bildens beskaffenhet och funktion som 

representation.”22  

 

Robins skriver även att det digitala fotografiet har givits nästan obegränsade möjligheter till 

bearbetning, manipulation, lagring och överföring. Helt nya perspektiv har därför banat väg för 

produktion av förfalskningar och avsiktlig vilseledande information.23 Han beskriver att 

”förhållandet mellan den fotografiska bilden och ’den verkliga världen’ undergrävs, och förintar 

                                                 
21 Robins, K. (1994: 3/4). In i bilden - visuella teknologier och bildkulturer. I: Index: Contemporary Scandinavian Art and Culture. Stockholm:  
   Stiftelsen för visuella studier. sid. 45 
22 ibid. sid. 47 
23 Robins, K. (1994: 3/4) 
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hela problematiken kring representationsbegreppet […] och destabiliserar bildens koppling till 

tiden, minnet eller historien”.24 Robins skriver att bilder alltid har ändrat vårt sätt att se på 

verkligheten. Vår uppfattning av vad som är verklighet förändrades i och med fotokonsten så att vi 

”till och med började tro att den fotograferade bilden på något sätt var mer verklig än verkligheten 

själv”.25

 

I sin bok Remediation. Understanding New Media nämner Bolter och Grusin att den digitala 

bildbehandlingstekniken har lyckats behålla vår kulturella tro på fotografiets genomskinlighet som 

medium, något som de gamla analoga manipuleringsteknikerna inte lyckades med. Om man anser 

att den digitalt manipulerade bilden är genomskinlig, det vill säga att den förmedlar verkligheten 

direkt, kan problem förekomma. Bolter och Grusin menar, att man som åskådare kan bli besviken 

på digitalt manipulerade bilder om man anser, att fotografiet ger en direkt återgivning av 

verkligheten.26 Angående bildmanipulering är det enligt Bolter och Grusin ett kulturellt val att 

påstå, att det är en manipulation av sanningen om man till exempel gör färgvärdet på en digital bild 

mörkare, för att sedan påstå, att det inte är det, om man lämnar ett analogt negativ längre i 

framkallningsbadet (vilket genererar exakt samma effekt). De fortsätter med att vi, istället för att 

dela in världen av fotografier i ”orörda” respektive manipulerade bilder, kan skilja dem åt genom 

hur direkt koppling till verkligheten fotografiet påstår sig att ha. 

 

Vårt förtroende för medierna kommer att minska om vi blir vana vid att det förekommer 

manipulering, skriver Rune Pettersson i sin rapport Bildmanipulering. Han menar att detta inte bara 

går att lösa med regler och normer, utan man måste lära både arbetarna inom branschen och läsarna 

ett kritiskt förhållningssätt. Han anser vidare att källkritik, bildspråk och kritisk analys bör komma 

som naturliga inslag i skolornas undervisning. Pettersson nämner också att det är möjligt, att 

kommande generationer utvecklar ”ett friare och mera obundet förhållningssätt till bilder och till 

bildspråk än vad dagens vuxna har”.27 För dem kommer inte bilder ha någon form av ”naturlig 

trovärdighet”, skriver han. Pettersson anser att vi aldrig tidigare har blivit utsatta för, och haft 

tillgång till, så många bilder som nu, och i och med den snabba utvecklingen riskerar särskilt 

fotografier ”att mista sin traditionella trovärdighet eftersom det är allt lättare att manipulera bilder 

och manipulera vår uppfattning om innehållet i bilderna.”28 Det är även vad Kevin Robin skriver i 

sin artikel; ”att genom elektroniska montage- och manipulationstekniker kan det som vi en gång 

trodde var ’bilder av verkligheten’ redigeras och förändras steglöst och utan att lämna några spår 

efter sig”.29

                                                 
24 Robins, K. (1994: 3/4). sid. 47 
25 ibid. sid. 48 
26 Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999) 
27 Pettersson, R. (2001). sid. 82 
28 ibid. sid. 83  
29 Robins, K. (1994: 3/4). sid. 47 
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3.2  Teorier 

De teorier som vi har valt ut att presentera är Roland Barthes definition av det som särskiljer 

fotografi från andra representationsformer i hans bok Camera Lucida30 och William J. Mitchells 

teorier om ”the post-photographic era”31 samt trovärdighetsteorierna korrespondensteorin för sanning och 

koherensteorin för sanning.  

 

3.2.1   Trovärdighet 

Trovärdighetsbegreppet och sanningsteorierna är klassiska filosofiska problem. På grund av 

komplexiteten kring dessa begrepp kommer de inte att redogöras fullt ut inom ramen för denna 

påbyggnadsuppsats.  

 

Vi närmar oss dock detta svårdefinierade område genom att definiera vad själva ordet trovärdig 

betyder. ”Som förtjänar tilltro”32 är Nationalencyklopedins förklaring på innebörden av ordet trovärdig. 

Synonym till trovärdig är tillförlitlig vilket Nationalencyklopedin definierar på följande sätt: ”som man 

kan lita på vad gäller sanningshalt, funktionsduglighet”.33 För att kunna bestämma om någonting är 

trovärdigt, har det utvecklats olika sanningsteorier inom den filosofiska traditionen. I det följande 

kapitlet beskrivs två av dessa teorier närmare.  

 

När det skrivs om trovärdighet i fotografier är det två sanningsteorier som ofta nämns: 

korrespondensteorin för sanning och koherensteorin för sanning. Korrespondensteorin för sanning 

formulerades redan av Aristoteles i hans bok Metaphysics.34 Den klassiska formuleringen fick teorin 

dock av Thomas av Aquino, “Veritas est adaequatio rei et intellectus - Sanningen består i en 

överensstämmelse mellan tingen och intellektet”.35 Filosofilexikonet definierar korrespondensteorin 

för sanning på följande sätt: ”något är sant om det svarar mot eller stämmer överens med det som det 

utsägs om”36 Om man tillämpar teorin på fotografier så bör bilden, för att vara sann, motsvara det 

som fotografiet i verkligheten är en representation av. Till exempel ett fotografi på ett leende barn 

är sant ifall fotografiet stämmer överens med verkligheten som var då, i det ögonblicket, när bilden 

togs. Fortfarande anses denna teori vara den mest spridda och mest accepterade sanningsteorin. 

Denna teori kan dock inte användas utan problem. För att kunna utnyttja teorin bör man börja med 

att definiera vad motsvara betyder för någonting, vilket i sig är problematiskt.37

 

                                                 
30 Barthes, R. (1981). Camera Lucida - Reflections on Photography. New York: Hill and Wang 
31 Mitchell, W. J. (1992) 
32 Språkdata, Göteborgs Universitet. (1995). Nationalencyklopedins ordbok. Tredje bandet. Höganäs: Bra Böcker AB. sid. 402 
33 ibid. sid. 354 
34 Mautner, T. (1996). Dictionary of Philosophy. London: Penguin Group. sid. 573 
35 Lübcke, P. (1988). Filosofilexikonet. Stockholm: Forum AB 
36 ibid. sid. 485 
37 Audi, R. (1999). (ed.) The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 
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Den andra sanningsteorin, koherensteorin för sanning, går ut på att identifiera sanning med 

verifikation. Koherensteorin för sanning kräver en holistisk verifikation38, det vill säga att ett 

påstående är sant ifall det på ett ”motsägelsefritt sätt hänger samman med och är förenlig(t) med det 

mest omfattande satssystemet”.39 Alltså, för att kunna verifieras måste påståendet vara en del av ett 

system av påståenden som är konsistent och harmoniskt.40 När denna teori tillämpas på fotografier 

måste man dock modifiera teorin så att istället för satssystemet eller system av påståenden är det 

hela bilden som måste vara koherent och konsistent, och vars alla delar motsägelsefritt måste hänga 

ihop. Om vi igen tar samma exempel som med föregående teori, ett fotografi på ett leende barn, 

bör till exempel barnet, leendet, bakgrunden och allt annat som finns i bilden forma ett 

motsägelsefritt sammanhang. Denna teori kan dock kritiseras för svårigheten över hur sammanhang 

och motsägelsefritt definieras.41 Bland annat William J. Mitchell anser att dessa teorier kan användas 

för att bedöma fotografiets trovärdighet.   

 

3.2.2 William J. Mitchell - Post-fotografisk tidsperiod 

I sin bok, Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era, karaktäriserar William J. Mitchell 

den nuvarande tidsperioden som post-fotografisk. Med detta menar Mitchell att fotografin och den 

digitala tekniken remedierar varandra. Även om möjligheterna att ändra bildens innehåll på ett 

konstgjort sätt har ökat, betonar han att den fotografiska ”sanningen” även på 1800- och 1900-talet 

inte var självklar.   

 

Mitchell spekulerar kring varför fotografiet har fått så stor makt som sanningsvittne och hur detta 

har förändrats i och med digitalfotografiets uppkomst. Enligt honom är svaren på dessa frågor nära 

bundna till filosofiska ämnesområden om sanningens och meningens väsen. Under sin nästan 200 

år långa historia har fotografiet konstruerat en kraftfull ”verklighetseffekt” för sig själv. Han anser 

att digitalfotografi bara utgör ett hot för dem som anser att traditionella fotografier har en särskild 

relation till verkligheten. Mitchell anser att ”For a century and a half photographic evidence seemed 

unassailably probative […] An interlude of false innocence has passed.”42   

 

Mitchell hävdar vidare, att det inte finns någon mänsklig inblandning i den process då bandet 

mellan fotografiet och verkligheten skapas, vilket ger fotografier förväntad objektivitet. Denna 

saknad av mänsklig inblandning är grunden till flera vetenskapliga procedurer, och den fotografiska 

proceduren tycks på samma sätt kunna övervinna subjektiviteten och nå verkligheten på ett 

objektivt sätt. Många anser att fotografiet stämmer överens med verkligheten på detta 

verklighetstrogna sätt, vilket möjliggör även användningen av korrespondensteorin för sanning i 

                                                 
38 Audi, R. (1999) 
39 Lübcke, P. (1988). sid. 486 
40 Audi, R. (1999) 
41 ibid. 
42 Mitchell, W. J. (1992). sid. 225 
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fotosammanhang. Eftersom fotografiet är ett direkt fysiskt avtryck, likt ett fingeravtryck, är 

överensstämmandet med verkligheten kausalt etablerat. Mitchell hävdar även att kameran ofta har 

betraktats som ett idealiskt kartesiskt instrument, en apparat som genom observation ger extremt 

noggranna avbilder av verkligheten. Han menar att kameran kan anses på ett sätt vara ett superöga 

som återger verkligheten mycket mer detaljrikt än vad blotta ögat kan göra. 

 

Mitchell anser även att fotografiets status har växt på grund av att de kan visa saker som inte går att 

se med blotta ögat. Att man i fotografier till exempel kan se en hästs rörelser på ett mer ingående 

sätt än om man skulle bevittna rörelsen med blotta ögat. Hästens rörelse ”fastnar” på fotografiet. 

Mitchell nämner vidare, att det är svårt att ta fotografier av till exempel änglar eftersom de inte 

existerar, men detta hindrar inte människor från att måla änglar. Han hävdar att eftersom till 

exempel hästar existerar, kan man ta en bild på en särskild häst, en häst som finns i verkligheten, 

men man kan även måla en påhittad häst. Denna målade häst skulle kunna existera i verkligheten 

medan änglarna inte skulle kunna göra det. På detta sätt kan det anses att eftersom målaren inte 

behöver bry sig om den kausala relationen mellan motivet och tolkningen, har målaren ett större 

representativt urval än vad fotografen har, skriver Mitchell. 

 

Mitchell tar även upp två olika sätt man kan tillämpa om man tvekar på fotografiets trovärdighet. 

Det första sättet är att påstå att fotografiets standardprocedurer inte har följts, till exempel att 

negativet har vänts om eller att en bild har retuscherats med airbrush43. På motsatt sätt kan man 

försvara bildens sanningsenlighet genom att påstå att standardprocedurerna har följts. Det andra 

sättet Mitchell presenterar fungerar då bilden inte verkar återge verkligheten sanningsenligt. Då kan 

man se efter om bilden är inkonsekvent och fråga sig: ”Vad är det för fel med den här bilden?”. På 

detta sätt byggs grunden för användning av kohenrensteorin för sanning. Det är ändå bra att ha i 

åtanke, att även om bilden i sig inte ljuger, behöver detta inte betyda att fotografiet på något sätt 

återger en sanningsenlig bild av verkligheten. ”While photographs may not lie, liars may 

photograph”44, som Lewis Hine har uttryckt det. 

 

Mitchell delar in bilder på en skala från icke-algoritmiska till algoritmiska bilder. De icke-

algoritmiska bilderna kan inte bevisa, att objektet i bilden har existerat, och inte heller återge 

trovärdiga bevis, men istället berättar de icke-algoritmiska bilderna mycket om konstnärens sinne. 

Exempel på detta är en målning. En algoritmisk bild däremot, som i största mån har konstruerats 

automatiskt genom någon slags data av objektet, ger mycket tillförlitliga bevis om verkligheten men 

berättar inte så mycket om konstnärens sinne. Enligt Mitchell står det traditionella analoga fotografiet 

närmare den algoritmiska bilden då fotografering som enklast bara kräver ett knapptryck, precis 

                                                 
43 En slags retuscheringspensel som är ett standardverktyg i olika bildbehandlingsprogram 
44 Quotations from the World of Photography. Citat från Hine, L.   
   <http://www.photoquotes.com/ShowQuotes.asp?ID=151&Name=Hine,_Lewis&Type=Q>. nedladdat 050506 
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som citatet ”You press the button, we do the rest”45 hävdar. När man trycker på knappen samlas 

data (ljusstrålar) in och bilden byggs upp av automatik.  

 

Digital bildbehandling har enligt Mitchell dramatiskt förändrat alla fotografins ovan nämnda 

spelregler. Han menar att det inte längre går att dra så strikta linjer mellan kamerans kausala process 

och konstnärens friare process. Mitchell menar vidare att ett digital ”fotografi” (sic.) kan till exempel 

potentiellt stå var som helst på skalan mellan icke-algoritmiska och algoritmiska bilder. Fotografins 

status som en mekanisk produkt har ifrågasatts, och istället för att uppfattas som objektiv 

representation av verkligheten, närmar sig fotografin andra konstarter. Mitchell hävdar att det starka 

bandet mellan fotografier och verkligheten definitivt har försvunnit i och med digital 

bildbehandling.  

 

3.2.3 Roland Barthes - Fotografins noeme 

I sin sista bok, Camera Lucida. Reflections on Photography (utgiven 1980), skriver den franska historikern, 

författaren och filosofen Roland Barthes 48 kortare essäer om fotografier. Barthes vill i boken 

definiera vad fotografi ”i sig själv” är och vad som kännetecknar fotografier från andra bilder. Även 

Barthes essä La rhétorique de l’image har använts som underlag för hans definition av fotografi.  

 

Barthes menar att fotografier har en speciell status bland alla andra representationsformer. De andra 

representationsformerna har ett kodat “secondary language”, som åskådarens upplevelser och 

tolkningar baserar sig på. Man kan till exempel tro på ”verkligheten” som en film presenterar medan 

man tittar på filmen, men trots det går det inte att förneka, att denna verklighet är uppbyggd av vissa 

regler och konventioner som filmkonsten baserar sig på. Enligt Barthes visar fotografi däremot det 

som bilden representerar utan att det på något sätt är kodat eller beroende av vissa konventioner. Det 

finns inget “secondary language” i fotografier. Han menar att även om det uppenbarligen har gjorts 

flera avsiktliga val, bland annat med position och ljussättning, verkar objektet i bilden vara identiskt 

med verklighetsreferenten. Därför kallar Barthes fotografi för “a message without a code”.46  

 

Barthes anser att det som fotografiet förevigar bara har hänt en gång; fotografiet repeterar förevigt 

någonting som aldrig kan upprepas existentiellt. Han menar att fotografiet har ett unikt band mellan 

referenten och bilden, att bilden visar någonting som har varit men som inte längre nödvändigtvis 

finns. Men referenten är alltid kvar i bilden - ”the referent adheres”47 som Barthes kallar detta. Vidare 

påstår han att fotografiet alltid är ren möjlighet och kan inte vara någonting annat, fotografier 

presenterar alltid någonting. Barthes menar att det är annorlunda med text, eftersom ett enda ord kan 

ändra hela textens innehåll från skildring till reflektion. Barthes anser att ett fotografi alltid bekräftar 

                                                 
45 Citat från Eastman, G. <http://www.kodak.com/IN/en/corp/other/eastman.jhtml>. nedladdat 050505 
46 Barthes, R. (1964). Rhétorique de l´image. I: Communications 4. Paris: Seuil 
47 Barthes, R. (1981). sid. 6 
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tillvaron av någonting, och detta kallar han för fotografins noeme - ”That-has-been”48. Med termen 

noeme syftar han på att den ”fotografiska referenten” alltid är en verklig sak som en gång har varit på 

andra sidan kamerans lins, och utan vilken fotografiet inte skulle finnas. I målningar behöver det inte 

vara så; en målning kan lika gärna skildra en verklighet som den aldrig har haft någon koppling till. 

Men till skillnad från imitationer av verkligheten, som till exempel målningar utgör, hävdar Barthes 

att ”in Photography I can never deny that the thing has been there. There is a superimposition here: of 

reality and of the past.”49 Han betonar att även om referenten utan tvivel en gång har funnits framför 

kameran, behöver den inte nödvändigtvis finnas kvar någonstans. Även tillvaron av noeme särskiljer 

fotografiet från andra representationsformer, anser han.  

 

Vidare hävdar han att fotografiet får vissa speciella särdrag genom den växelverkan som fotografen 

har med verklighetsreferenten. ”The photographer’s ’second sight’ does not consist in ’seeing’ but in 

being there.”50 Även detta kausala band till verkligheten bidrar till Barthes uppfattning om fotografier 

som ”sanna” representationer om verkligheten. Han påstår att man generellt vill verifiera, känna igen 

och jämföra, innehållet i bilden med verkligheten innan man kan uppfatta bilden som ”sann”. När 

det gäller fotografier anser han, att eftersom man vet att bildens ursprung och referent har funnits i 

verkligheten, räcker detta för att uppfatta bilden som sanningsenlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Barthes, R. (1981). sid. 77 
49 ibid. sid. 76 
50 ibid. sid. 47 
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4. Metod 
 

I följande kapitel går vi igenom det metodologiska arbetet som ligger till grunden för vår 

påbyggnadsuppsats. Som underlag för hela studien har informationssökning på Internet används 

med bland annat följande sökord både på svenska, engelska och finska samt i olika kombinationer: 

trovärdighet, digitalisering, fotografi och manipulation. 

 

4.1 Val av forskningsansats  

Forskningsansatsen för denna uppsats är kvalitativ. Den kvalitativa ansatsen går bland annat in på 

djupet för de enskilda fallen, vilket lämpar sig bra för vårt syfte och frågeställningar. Vidare vill vi 

bevittna informanternas ”meningsdimension”51 runt vårt ämne. Begreppet meningsdimension 

syftar till den uppfattning varje människa har om vad som händer runt omkring en.  

 

Den datainsamlingsteknik som uppsatsen främst bygger på är den delvis strukturerade intervjun 

och på grund av detta har vi valt att arbeta efter boken Den kvalitativa forskningsintervjun52 av Steinar 

Kvale. Detta för att utforma en så bra intervjusituation och resultat som möjligt. Utifrån vår 

intervjuguide har vi arbetat med tolkande frågor under intervjuerna för att ge informanterna ett 

större spelrum.   

 

Vi har valt att inte ha med kvantitativ ansats eftersom det genererar data för räkneoperationer vilket 

inte lämpar sig för vårt ändamål. ”Felet är att man så ofta nöjer sig med data, att man behandlar 

sociala fenomen som om de inte betydde någonting” 53, skriver Johan Asplund i sin bok Om Undran 

Inför Samhället. Vi försöker se på vårt ämne i ett större sammanhang och sträva efter att göra en 

”thick”54 definition, som Gilbert Ryle benämner det. ”Thick” definition syftar till att upptäcka 

underliggande meningar. Vi anser att trovärdighet i fotografier är ett så komplicerat ämnesområde, 

att man behöver undersöka ämnet djupare för att kunna se sambanden mellan de olika delarna. 

  

4.2 Forskningsetik 

Individskyddskravet, en av HSFR:s forskningsetiska principer ”utgör den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden.”55 Detta ger informanten skydd när denne deltar i forskning. 

Individskyddet har fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har efter anvisningar från HSFR:s regler upplyst 

informanten om dennes rättigheter och därefter strävat efter att erhålla samtycke, vilket vi fick av 

                                                 
51 Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. sid. 69 
52 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. sid. 85 
53 Asplund, J. (1983). Om Undran Inför Samhället. Lund: Argos. sid. 2 
54 Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press 
55 HSFR:s Etiska Regler. (1990). <http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0>. nedladdat 050307. sid. 5 
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varje informant. Alla informanter gav även sitt tillstånd till att i denna påbyggnadsuppsats nämnas 

vid namn. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om eventuell känslig data från 

informanterna och hur dessa uppgifter används. Eftersom vår intervjuundersökning inte har 

genererat sådan känslig data, så behövde vi inte behandla konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet närmare.  

 

4.3 Urvalsförfarande 

Ambitionen med intervjuerna var att intervjua fyra stycken personer som har en professionell 

relation till bilder. Eftersom vi skulle utföra kvalitativa intervjuer och då det inte finns några krav att 

informanterna skulle vara slumpmässigt utvalda56, valde vi därför att ha informanter som hade 

åsikter och kunskap om saken i fråga. Vi ansåg att vi, genom att ha informanter ifrån olika 

bildrelaterade yrkesroller som fotografer, bildredaktörer och personal från bildbyråer, skulle få en 

bredare uppfattning om hur digitaliseringen har inverkat på fotografiets trovärdighet.  

 

4.4  Tillvägagångssätt 

För att säkerställa att intervjufrågorna gav önskat resultat samt för att undvika missförstånd, 

utfördes en pilotstudie av intervjukaraktär med bildkonsumenter om fotografiets trovärdighet innan 

de riktiga intervjuerna. Det analyserade resultatet från pilotstudien användes sedan som underlag 

för intervjufrågorna.  

 

Under hela intervjuprocessen följdes Kvales ”Intervjuundersökningens sju stadier”57. Intervjuerna 

planerades genom att vi först skickade ut intervjuförfrågningar till personer som stod med i 

Pressfotografernas klubbs medlemsregister58 via mail. Mail skickades till personer som var 

fotografer, antingen frilansande eller vid någon tidning samt till personer som jobbade som 

bildredaktörer eller liknande vid bildbyråer. Detta resulterade i två intervjuer varav den första var 

med en frilansande fotograf och den andra med en arkivarie på bildbyrån Pressens Bild. Genom 

kontakter i Finland fick vi även två intervjuer med personer inom branschen. Dessa personer 

arbetade som bildredaktör samt frilansande fotograf.  

 

Innan intervjuerna ägde rum hade vi kontakt med informanterna via mail och telefon. Plats för 

intervjuerna bestämdes i samråd med informanten för att dennes svar inte skulle påverkas av till 

exempel en frånstötande miljö. Samtidigt som detta skedde skrevs de delvis strukturerade 

intervjufrågorna (se bilaga A). Vi tog även hänsyn till HSFR:s Etiska Regler både vid tiden för 

                                                 
56 Jensen, K. B. (2002). The qualitative research process. I: Jensen, K. B. (ed.) A Handbook in Media and Communication Research - Qualitative 
    and Quantitative Methodologies. London: Routledge  
57 Kvale, S. (1997). sid. 85 
58 Nilsson, P.O. Pressfotografernas klubbs medlemsregister. <http://www.pfk.se/matrikel/index.html>. Malmö. nedladdat 050405 
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bearbetningen av frågorna samt under själva intervjuerna. Intervjumaterialet har inte använts för 

annat än för de forskningsändamål som informanterna har upplysts om. 

 

Vi valde att dela upp intervjuerna så att vi båda utförde två intervjuer var. Uppdelning av 

informanter blev ganska självklar, då två av dem var finskspråkiga och enbart en av oss behärskar 

det finska språket. Dessa två intervjuer genomfördes i Helsingfors, Finland. Den första intervjun 

där var med den frilansande fotografen Elina Paasonen. Den andra var med bildredaktören John 

Woodward. De två intervjuerna som utfördes i Stockholm var med bildarkivarien Hans Holmberg 

och hans dotter, den frilansande fotografen Martina Holmberg. Att det blev just far och dotter i 

detta fall var en ren slump. Alla intervjuer var ungefär en timme långa och spelades in på diktafon. 

Även anteckningar fördes under intervjuerna.  

 

Efter att intervjuerna gjorts transkriberades materialet från de inspelade banden. Även översättning 

av de finska intervjuerna gjordes och därefter sammanställdes resultatet. Sedan analyserades och 

tolkades resultatet med hjälp av ad hoc- metoden med lämpliga tekniker, samt jämfördes med våra 

teorier. 

 

4.5 Analysförfarande 

De resultat vi har erhållit är kvalitativa och krävde mycket bearbetning i form av tolkning och 

analys. En aspekt som kännetecknar kvalitativ analys är forskarens roll, som tydligt definieras som 

tolkande subjekt. I en bemärkelse är all forskning beroende på det mänskliga subjektet som det 

primära instrumentet.59 I kvalitativ forskning blir forskarens ställning även mer betonad på grund 

av de mer tillämpade analyseringsmetoderna, som används för att tolka den insamlade datan. Det 

kan diskuteras på vilket sätt forskarens egen syn på saken bidrar till forskningsresultatet. I vår 

forskning har vi försökt hålla en så neutral ställning som möjligt till det insamlade materialet, men 

samtidigt vill vi uppmärksamma att detta inte har varit lätt.  

 

Analysen av intervjuerna gjordes med hjälp av ad hoc -metoden som beskrivs av Kvale som ”den 

vanligaste formen av intervjuanalys”60. Ad hoc -metoden gav oss ett stort utrymme för tolkning av 

materialet med hjälp av olika tekniker.61 Resultaten som intervjuerna producerade, inverkade 

mycket på val av tekniker. Vi valde bland annat att notera jämförelser och teman, som kom upp i 

intervjuerna, för att skapa ett teoretiskt sammanhang.  

 

                                                 
59 Jensen, K. B. (2002). The qualitative research process. I: Jensen, K. B. (ed.) A Handbook in Media and Communication Research - Qualitative  
   and Quantitative Methodologies. London: Routledge 
60 Kvale, S. (1997). sid. 184 
61 Kvale, S. (1997)  
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Vi har valt att ha en abduktiv ansats för att se på förhållandet mellan empiri och teori i 

forskningsprocessen. Abduktion utgår från resultatet till vilket man tillämpar en lämplig regel som 

förklarar fallet ifråga (resultat + regel → fall).62 Den abduktiva ansatsen passar bra till kvalitativ 

forskning. Även Klaus Bruhn Jensen anser att, ”in the case of qualitative research projects, the 

category of abductive inference can help to explicate their various contextual and empathetic forms 

of interpretation.”63 Abduktion har på senare tid används mycket i kvalitativ media- och 

kommunikationsrelaterad forskning, ofta med nyskapande och mer ingående resultat, vilket även vi 

strävade efter i denna studie.  

 

4.6  Validitet och reliabilitet 

Två begrepp, som används när man talar om kvalitetssäkring av forskningen och dess resultat, är 

validitet och reliabilitet.64 Validitet och reliabilitet syftar till att säkerställa att allt som ingår i 

forskningen håller en vetenskaplig nivå, som sedan återspeglas i resultaten. Kortfattat kan validitet 

sägas betyda att forskningen mäter det den syftar till att mäta; om undersökningen undersöker det 

den ska undersöka.65 Reliabilitet däremot syftar till att forskningsresultaten är tillförlitliga. 

 

Under forskningsprocessen inför denna påbyggnadsuppsats har vi försökt hålla hög grad av validitet 

och reliabilitet. Vi var medvetna om att den kvalitativa ansatsen i vår studie kan problematisera 

reliabilitet på grund av att en stor vikt ligger i enskilda exempel. För att kompensera detta har vi tagit 

del av flera olika teoretiska perspektiv inom vårt ämnesområde.  

 

Inför de riktiga intervjuerna utförde vi en pilotstudie, där intervjufrågorna bland annat 

validitetstestades för att minimera missförstånd, samt för att säkerställa, att frågorna genererade 

önskad data. Även misstag från intervjuarens sida, så som för ledande ställda frågor eller andra 

omständigheter som skulle leda till misstolkningar, uppmärksammades redan under pilotstudien. Vi 

anser att detta bidrog till att resultatet kunde uppnå en högre grad av validitet och reliabilitet. Under 

forskningsprocessen var vi även medvetna om, och tog hänsyn till, att aspekter, som till exempel 

hur man förklarar forskningens syfte till informanterna före intervjun, kunde påverka svaren på 

flera olika sätt. Även ekologisk validitet tog vi hänsyn till genom att platsen för intervjun bestämdes 

i samråd med varje informant.  

 

 

 

                                                 
62 Jensen, K. B. (2002). The complementarity of qualitative and quantitative methodologies in media and communication research. I:  
    Jensen, K. B. (ed.) A Handbook in Media and Communication Research - Qualitative and Quantitative Methodologies. London: Routledge 
63 ibid. sid. 265 
64 Jensen, K. B. (2002). The complementarity of qualitative and quantitative methodologies in media and communication research. I:  
    Jensen, K. B. A Handbook in Media and Communication Research - Qualitative and Quantitative Methodologies. London: Routledge 
65 Kvale, S. (1997)  
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5. Resultat av intervjuerna  
 

I följande kapitel redogör vi för de mest intressanta delarna av varje intervju. Vi har valt att 

framställa varje intervju för sig, för att på ett tydligt sätt kunna presentera sammanhanget varje 

informant såg mellan de frågor och begrepp som togs upp. Efter noggrant övervägande bestämde 

vi oss för att nämna informanterna vid namn i denna studie, vilket informanterna också gav 

tillstånd till. Vi anser att detta bidrar till att ge texten mer karaktär samtidigt som texten blir lättare 

att följa. Alla fyra intervjuer har även transkriberats ordagrant, vilket sammanlagt ledde till drygt 40 

sidor utskriven text. Intervjuerna finns på band och i transkriberad version som kan erhållas vid 

kontakt med författarna (se bilaga C). I citaten i de följande kapitlen använder vi ”respektfull 

citering”, det vill säga att vi har tagit bort talspråkiga uttryck som upprepningar, pauser samt 

”mmm” och liknande. 

 

Varje kvalitativ intervju som utfördes delades in i fyra större avsnitt: allmänt om informantens yrke 

och relation till fotografi, digitalisering, bildmanipulering samt trovärdighet. I vår intervjuguide hade 

vi förberett cirka sju frågor i varje avsnitt, men eftersom vi valde att ha en delvis strukturerad 

intervju, utvecklade intervjuaren även egna följdfrågor. Detta gav en mer eller mindre 

samtalsliknade karaktär till intervjuerna, vilket vi upplevde som positivt.  

  

5.1      Hans Holmberg - Bildarkivarie 

Intervjun med Hans Holmberg skedde den 12 april 2005 i Pressens Bilds lokaler i DN-huset, 

Stockholm. Han har jobbat på Pressens bild sedan 1976 med flera olika slags uppgifter, bland annat 

i labbet men även som bildchef och bildredaktör. Pressens Bild är en bildbyrå, som producerar och 

säljer allt ifrån renodlade nyhetsbilder till reklambilder. Nuförtiden jobbar han där som 

bildarkivarier.  

 

Med sin långa erfarenhet har han mycket synpunkter på digitaliseringens inverkan på branschen. 

Den största förändringen, som digitaliseringen har medfört, är enligt Holmberg att den har 

förenklat processen, det finns inget labb längre utan bilden är klar i kameran. Snabbheten är också 

en ganska stor skillnad från den tiden då man jobbade manuellt. Vidare anser han att 

digitaliseringen har påverkat så att man möjligtvis har börjat fotografera på ett annat sätt. Förut 

hade man inte hur mycket film som helst, och nu finns kamerorna hos var och varannan person 

och de följer med överallt. 

  

På frågan om hur digitaliseringen har påverkat yrkesrollerna, svarade Holmberg, att vissa yrkesroller 

har försvunnit, till exempel de som hade med det traditionella fotolabbet att göra. Idag kan 

fotograferna göra mycket mera själva än tidigare med hjälp av det digitala labbet, och därför behövs 
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det inte lika mycket folk. Han betonar även att kunskapen om hur en bra bild ska se ut är likvärdig 

oavsett om bilden är tagen på digitalt eller traditionellt sätt. Man behöver samma kunskap som 

tidigare; allmänbildning och viss bildkunskap. Digitaliseringens påverkan tycker han har varit både 

positiv och negativ; arbetsprocessen har förenklats, men samtidigt har detta gjort att en del folk har 

förlorat sina jobb. ”Det är ett plus-minus-nollspel”, säger han. Enligt Holmberg har digitali-seringen 

även inverkat på kvalitén på fotografier, åtminstone i början, när de första digitala kamerorna kom. 

Då räckte de digitala bilderna mer eller mindre rent upplösningsmässigt enbart till dagstidningar. 

Nuförtiden är skillnaden inte så stor, och Holmberg menar vidare att det går att utveckla den 

digitala tekniken mycket mer. ”Kunskapen är trots allt ganska ny. Det finns mycket, mycket mer att 

lära sig.” 

 

Beträffande bildmanipulering nämner Holmberg att ”bildmanipulering är ett laddat begrepp, mer 

laddat än det är i verkligheten. Det är inte så, att man förvanskar bilder mer idag än man gjorde 

tidigare. Däremot är det lättare att göra det, men det är en helt annan sak. Det kan också få följden 

att man är mer försiktig idag att göra det.” 

 

Holmberg definierar bildmanipulering som ”när någon förändrar bildens innehåll”. Han betonar att 

det inte är bara förhållande till texten, utan att man beskär bilden, tar bort något ifrån den eller 

förövrigt förändrar den på ett sånt sätt att den får en helt annan mening som bild. Han tycker att 

man i stort sett inte alls manipulerar bilder idag om definitionen är som ovan. Det förekommer 

varje dag, att man labbmässigt förändrar en bild, men det är inte manipulering enligt Holmberg. 

Holmberg påpekar också, att det är debatten om bildmanipulering, som har sänkt människans tro 

på fotografiet, inte bildmanipuleringen i sig. Även om debatten ofta går ut på att det är så enkelt att 

manipulera, utförs bildmanipulering inte mer idag än tidigare.  

 

Holmberg menar vidare att det är viktigt att man som fotograf inte förvandlar en bilds mening. 

Samtidigt kan man enligt Holmberg säga att bilder är ”vad betraktaren också lägger in i bilden”. 

Fotografiska bilder är aldrig sanna i någon speciell verklighetsmening, säger han. ”Det är 

fotografens sanning, ingen allmän sanning.” Han fortsätter med att man alltid väljer bort någonting, 

som man inte ser eller som fotografen inte tycker är viktigt, men som ändå finns där. ”Alla utsagor 

från vad bilder är, är ju fotografens. Det är ingen allmän verklighet som skildras”, påpekar han. 

Många tror ibland, att fotografiska bilder är så verkliga, att det inte finns något mer verkligt, de är 

nästan verkligare än verkligheten själv. ”Så är det ju inte”, betonar han. 

 

Angående trovärdigheten i fotografier nämner Holmberg, att bilder tidigare betraktades som mer 

äkta än vad de gör idag. Folk hade större respekt för bilder på den tiden. Den allmänna 

uppfattningen av bilder har fått en knäck, men det tycker han är bra, eftersom bilder är ”inte sanna 

utifrån någon slags verklighet utan är en utsaga”. Avslutningsvis betonar Holmberg, att bild-
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konsumenterna har långt kvar, innan de kan läsa bilder. Konsten att läsa bilder är väldigt eftersatt i 

skolan. Massförekomsten av bilder kräver, att man kan analysera vad man ser. Man måste ”förstå 

och kunna läsa bildens betydelse, bildens språk”. Det är också viktigt att förstå ”varför bilder ser ut 

på ett visst sätt beroende på vem avsändaren är”. Han menar att det är viktigt att kunna förstå 

komplexiteten kring bilder, och ”att kunna lära sig tolka bilder”.   

            

5.2  Elina Paasonen - Frilansfotograf 

Intervjun med Elina Paasonen ägde rum den 17 april 2005 i hennes lägenhet i Helsingfors, Finland. 

Hon arbetar som frilansfotograf samt även som journalist bland annat för tidningar som Iltalehti, 

en av de största kvällstidningarna i Finland, och Helsingin Sanomat, Finlands största morgon-

tidning. 

 

Den största förändringen som digitaliseringen har medfört är enligt Paasonen, att bilderna nu 

skickas så oerhört enkelt utan att man behöver transportera något fysiskt. Men hon betonar, att 

själva arbetet egentligen inte har förändrats. Paasonen tar även upp, att digitaliseringen har påverkat 

snabbheten och att det tekniskt sett finns väldigt många olika möjligheter idag. Till exempel det gör 

en stor skillnad för fotografen, att man inte behöver byta filmrulle. Hon anser ändå att själva 

processen är densamma; man måste överföra bilderna, välja ut de bästa och så vidare. Angående 

fotorelaterade yrken anser Paasonen, att det är flera som inte har ”hoppat på tåget” i samband med 

digitaliseringen, eftersom de inte har velat acceptera förändringen. Samtidigt anser hon, att 

digitaliseringen har skett stegvis, så att man har fått lite tid på sig att vänja sig vid det nya systemet.  

  

Paasonen tror uppskattningsvis att ungefär 80% av bilderna som fotograferna tar, hamnar i 

tidningen mer eller mindre orörda. De resterande 20% beskärs eller behandlas så att fotografen 

ibland nästan inte känner igen bilden. ”Men nyhetsbilden är den allra heligaste; det är sällan man 

trixar med den”, betonar hon. Paasonen förklarar vidare att varje fotograf ansvarar för det hon/han 

fotograferar, men så fort bilden hamnar i tidningen och offentliggörs av mediet, påbörjar tidningens 

ansvar. Men vad fotografen har fotograferat, beror väldigt mycket på fotografens etik och moral.  

 

Paasonen säger att hon egentligen inte kan förstå, hur folk kan tycka att fotografering är så mycket 

lättare nu, eftersom man som fotograf fortfarande bör tänka på bland annat bildkompositioner. Det 

hjälper inte att man har en automatisk digitalkamera. Däremot anser hon, att bildens betydelse har 

förändrats på andra sätt, bland annat fotograferas det mycket mer idag. Men hon anser inte att 

förändringen har varit lika stor för professionella fotografer som för amatörer. Vidare betonar 

Paasonen att det är svårt att skilja mellan vad som har förändrats på grund av digitaliseringen och 

vad som har varit den allmänna utvecklingen. 
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På frågan om det finns någon allmän bildpolicy svarar Paasonen att ”förstås finns det en oskriven 

regel om att en nyhetsbild inte får ljuga”. Generellt sett får man göra likadana saker åt bilden som 

man gjorde med de analoga bilderna i mörkrummet, men eftersom det redan då var möjligt att 

ändra nästan vad som helst, är gränsen till det tillåtna ganska flexibel. Paasonen poängterar även att 

man såklart inte får lägga till eller ta bort personer. ”Gränsen är då man lägger till eller tar bort 

något konkret.” Men det beror mycket på genren också. Hon anser att ”de omanipulerade 

nyhetsbilderna egentligen är ganska naiva eftersom bara bildvinkeln och andra val påverkar 

mycket”. Vidare tycker hon att det skulle vara skenheligt att inte erbjuda bra och tydliga 

nyhetsbilder bara för att man vill undvika bildmanipulering, eftersom man kan manipulera även 

innan bilden tas genom val av objekt etc.  

 

Paasonen definierar bildmanipulering som om ”man tar in eller tar bort något konkret […], men 

om man justerar bilden med vitbalansen eller beskärning, så kan man kalla det för justering av 

bilden eller mörkrumsbehandling istället för manipulering”. Hon anser att man inte alltid talar om 

det, ens i nyhetssammanhang, om bilden har manipulerats. Men det är ändå viktigt att notera att 

sammanhanget är det som påverkar väldigt mycket. Paasonen anser att det är okej att synligt 

manipulera, för att då skapas en ny verklighet, en illusion. Men det är annorlunda med nyhetsbilder 

och porträtt, poängterar hon.  

 

Paasonen anser inte att bilder manipuleras så mycket i Finland, men att det är en ganska stor 

skillnad mellan olika kulturer och hur aggressiv kvällspressen är. Idag är det mest genom bildval 

man manipulerar, säger Paasonen. Hon tror att det är just debatten om manipulering som har 

bidragit till att göra manipulering känd för allmänheten, fast hon betonar vidare att man har kunnat 

göra alla ändringar redan innan digitaliseringen. Det har bara krävt mer arbete och kunniga 

människor. Men nu när nästan alla kan göra det så märker människor det på ett annat sätt, vilket 

påverkar även fotografiets trovärdighet, menar hon. 

 

Paasonen hävdar även att den allmänna uppfattningen om fotografiets trovärdighet påverkas av att 

det finns så mycket bilder överallt idag. Flödet av bilder ställer nya krav på bilden, som måste lyckas 

väcka intresse, vilket kan leda till några fula knep med hjälp av bildmanipulering, påpekar Paasonen. 

Hon anser att det som påverkar trovärdigheten i ett enskilt fotografi är färger och nyanser, att man 

får en känsla av att det ser ut som i verkligheten. Det finns även flera ”psykologiska knep som 

förbättrar trovärdigheten, till exempel att ha välkända människor med i bilden, för när man vet att 

de finns på riktigt blir det lättare att tro på bilden”. Men hon tycker inte att det finns någonting som 

kan sägas vara absolut trovärdigt. 

 

Paasonen anser inte att människor har blivit bättre på att läsa bilder, men tycker att det finns en mer 

bilderfaren generation. Hon säger att man har en ny attityd gentemot fotografering, att det anses 
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vara så enkelt nu. Människor har till exempel börjat ta sämre bilder med sina digitalkameror än vad 

de skulle ha gjort med sina analoga kameror. Avslutningsvis anser hon att det enskilda fotografiets 

värde, till exempel i en tidning, inte har minskats, tvärtom. Bilder i tidningar blir större och större i 

storleken för att sidan inte ska kännas så tung. Samtidigt blir tidningen mer och mer lik TV eller 

Internet, påpekar Paasonen.  

 

5.3     Martina Holmberg - Frilansfotograf 

Martina Holmberg intervjuades den 14 april 2005 i sitt hem i Stockholm. Hon går sin sista termin 

på Nordens Fotoskola samtidigt som hon frilansar som fotograf och har gjort uppdrag för bland 

annat Närkes Allehanda, Bang och Svenska Dagbladet. 

 

Holmberg anser att den största förändringen som digitaliseringen har medfört är ”att det går att 

göra så otroligt mycket med bilderna, som man inte kunde göra tidigare”. Det tycker hon är positivt 

eftersom man kan få fram det uttryck man är ute efter. Hon påpekar också att det går extremt 

mycket fortare nu och att det är billigare då man inte behöver köpa massa film. När det gäller 

påverkan av yrkesrollerna anser Holmberg att det inte är några större skillnader, det är mer 

utförandet av yrket som är skillnaden. Hon menar att man inte längre behöver alla led. ”Man 

behöver inte framkalla filmen och sedan gå igenom kontaktkartor. Man laddar in filmen eller 

minneskortet på datorn och har bilden på fem minuter.” Hon anser också att man fotograferar på 

ett annorlunda vis. ”På ett sätt är man kanske mer respektlös inför bilden.”  

 

Digitaliseringens påverkan har varit övervägande positiv enligt Holmberg eftersom det bland annat 

är svårt att försörja sig som fotograf, och ju mer man kan minska leden och snabba på processen 

desto bättre är det. Sedan finns det för- och nackdelar med att det går snabbare. Det handlade 

kanske mer om ett hantverk tidigare, påpekar hon. Kvalitén har även den blivit sämre om man inte 

har råd att köpa en kamera för 6000 kronor, betonar Holmberg. Annars blir kvalitén fortfarande 

bättre med film.   

 

Angående bildpolicy beskriver hon att olika tidningar har olika värderingar på vad man får göra 

med bilder. De flesta nyhetstidningar, till exempel Närkes Allehanda, har en väldigt strikt bildpolicy 

som säger att man inte får manipulera bilder. Det man endast får göra är så kallat mörkrumsarbete. 

Holmberg gillar inte ordet manipulering, det har för negativ klang. Hon anser att manipulering lika 

gärna kan vara ett sätt att få fram verkligheten, det handlar om vilket forum det är. ”När det går så 

långt att man inte kan ta bort någonting som man tycker stör, som ändå inte har någon betydelse i 

bilden, då vet jag inte riktigt vad diskussionen handlar om längre”, säger hon. Vidare anser 

Holmberg att manipulering är när man förändrar innehållet i bilden. Sen om det är bra eller dåligt 
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beror på sammanhanget. Hon tycker att man har vilselett läsaren när innehållet i bilden har 

förändrats och syftet inte är det som var tänkt att visas. 

 

”Jag kan inte riktigt förstå den rädslan för det här med att manipulera eller ta bort och lägga till i 

och med att vi gör det ändå utan att göra det rent fysiskt. […] Det är inte bra att tro, att man har en 

sådan makt att kunna skildra någon slags objektiv verklighet som alla ska känna igen sig i och som 

ska vara sann. […] Det är mer manipulation av verkligheten att inte ta ställning”, betonar hon.  

 

Holmberg hävdar dessutom att alla bilder på något sätt är manipulerade eller subjektiva. Fotografen 

väljer alltid i sökaren vilket ögonblick han eller hon ska skildra och det går aldrig att vara objektiv 

helt och hållet. Hon frågar sig varför man idag tror att folk manipulerar mycket mer än förut. ”Jag 

tror inte det har ändrats så mycket med den digitala tekniken.” 

 

På Närkes Allehanda har man en stark tro på att bilden är någon sorts skildring av verkligheten, 

berättar Holmberg. Hon betonar igen att det är en fara med att tro att det man gör handlar om att 

skildra en verklighet. Det är så många delar av verkligheten man inte tar med, vilket gör att det 

aldrig kan bli verklighet. Man har redan ”skalat bort en massa och då förstår jag inte vad skillnaden 

är om du tar bort en obefintlig del av en bild”, påpekar hon. Holmberg nämner en stor bildtävling 

som har en ganska strikt bildpolicy där man till exempel inte får manipulera bilderna. Hon anser att 

i denna tävling vinner bilder ”som representerar någon slags schablon av verkligheten”. Detta 

hävdar Holmberg handlar mer om att förfalska verkligheten än att ”ta ställning för det här vill jag 

visa”. Hon menar därmed att man kan välja en viss del av verkligheten och manipulera tills man har 

kommit fram till det uttryck man vill ha.  

 

Idag finns det en brist på kunnande om vad bildens syfte är, hävdar Holmberg. Det är en fara när 

man inte respekterar bilden och fotografen för hans/hennes kunnande. Att man respekterar 

kunnandet om vad som är en bra bild, hur man fotograferar och vad bilden vill säga. Det är 

någonting som man måste lära sig, menar hon. Det är viktigt att man som fotograf ”står för det 

man vill visa och att man har ett syfte med det man vill göra”. Men hon anser också att det finns 

många fotografer som tror, att de skildrar någon sorts verklighet bara för att de inte manipulerar. 

Det tycker hon är ganska skrämmande. Holmberg menar att verkligheten är så komplex; man kan 

aldrig visa allting och just därför kan det vara viktigt att ibland gå fullt ut. ”Att ta ställning för att det 

här vill jag visa och då använder jag alla tänkbara grepp för att visa det som jag vill säga, och då kan 

jag tycka manipulering är tillåtet.” Fast detta gäller inte i tidningsforum, för det är en annan sak, 

betonar hon. 

 

Holmberg anser också att man borde diskutera bildens syfte mer inom den bildjournalistiska 

genren; vad som är subjektivt och objektivt, vad som är verklighet och hur nära vi kan komma den. 
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Hon tror inte att det skulle finnas så mycket farhågor inför den nya tekniken om man hade 

diskuterat detta mer eller om man visste vad bildens syfte var. ”Jag tror att rädsla handlar mycket 

om att man kanske inte vet bildens egentliga syfte”, menar hon. 

 

På frågan om hur den allmänna uppfattningen om fotografiets trovärdighet har ändrats sedan 

fotografiets barndom svarar hon att folk i början blint trodde på fotografiet som någon slags 

skildring av verkligheten. Holmberg betonar därefter att hon inte vet om vi har kommit så långt 

ifrån det tänkandet. ”Bilder har ju alltid ljugit på ett eller annat sätt och det kanske blir tydligare för 

folk nu att bilden aldrig kan vara ett sanningsvittne fullt ut.” Hon konstaterar att det kanske är detta 

som är orsaken till att många fotografer stenhårt håller fast vid att man inte manipulerar utan att det 

är verkligheten som skildras. ”Det finns en stark tro på att den dokumentära bilden handlar om 

någon slags skildring av verkligheten […] och där tror jag att det finns en fara när man tror så starkt 

på bildens trovärdighet”, avslutar hon. 

 

5.4  John Woodward - Bildredaktör 

John Woodward intervjuades den 18 april 2005 i Sanomatalo-husets aula i Helsingfors. Sedan år 

1996 jobbar han som bildredaktör vid Helsingin Sanomat, Finlands största morgontidning. Tidigare 

har han haft liknande uppgifter, bland annat på en bildbyrå.  

 

Woodward berättar att Helsingin Sanomat har egna regler angående hur man får behandla bilder. I 

sin korthet lyder det ”att man inte får ändra innehållet betydligt i bilden förutom genom ljus-

sättning, skärpa och finjustering. Alla slags förändringar i innehållet är absolut förbjudna, alltså just 

bildmanipulering. Så på ett sätt får man göra likadana saker som man kunde göra redan med vanlig 

film i mörkrummet.” Angående bildpolicy nämner Woodward de etiska reglerna för journalister (se 

bilaga B), vilket är en samling av etiska principer som journalister och även fotografer borde ta 

hänsyn till i sitt arbete. Men olika tidningar har väldigt olika interna regler, betonar han. 

 

Woodward tycker inte att kvällspressen är så aggressiv i Finland. Här, säger han, uppskattar man 

bildens dokumentära värde. Han förklarar att man fortfarande mörkrumsbehandlar fotografier. 

Ibland använder tidningar dock bildcollage, en slags illustrationsbild, där det kanske inte alltid 

tydligt framgår att det är en manipulation. Därför har Helsingin Sanomat en policy om att antingen 

måste man se att bilden är uppbyggd av flera källor, eller så talar man om det i bildtexten, berättar 

Woodward.  

 

Woodward anser att snabbheten är den största förändringen som digitaliseringen har medfört. Nu 

kan till exempel fotografen skicka bilder med hjälp av sin bärbara dator från världens alla hörn bara 

några minuter innan tidningens deadline och ändå kan dessa bilder hinna med i tidningen. Vidare 

 
 

22 • 34 
 



tycker Woodward att ett av de största problemen digitaliseringen har förorsakat är att de oanvända 

bilderna ”breder ut sig i bitrymden så att man inte kan få dem tillbaka efter att de har raderats från 

hårddisken”. Det är omöjligt att arkivera alla bilder, men ibland märker man efteråt att en del bilder 

skulle ha varit guld värda att ha kvar, fortsätter han. 

 

Woodward påpekar att digitaliseringen kanske påverkade kvalitén på fotografier mest i början när 

de digitala kamerorna inte var så utvecklade. Men idag har pixelmängden, resolutionen, blivit så stor 

att man kan tycka att kvalitén är bättre än med film, i alla fall i tidningssammanhang, anser han. 

Digitaliseringen har indirekt inverkat på yrkeskunnigheten genom att det hela tiden kommer ut nya 

och olika bildbehandlingsprogram som man borde behärska i sitt arbete. Och det är en 

utbildningsfråga, poängterar han. Arbetsgivaren förväntar sig ofta att man direkt kan använda ett 

nytt program, men så enkelt är det inte.  

 

Woodward anser att digitaliseringen på ett sätt har demokratiserat fotograferingen eftersom vem 

som helst kan ta bilder för medier, vilket inte var lika lätt tidigare. Till exempel får Helsingin 

Sanomat dagligen erbjudanden om bildmaterial från amatörfotografer.  

 

Woodward anser att det är svårt att definiera vad som egentligen är bildmanipulering. Definitionen 

”är väl lite grann ’ett streck i vattnet’. […] Val av objekt är ju också manipulering; att du väljer ut en 

viss del av en stor mängd och presenterar det som om det vore verklighet när verkligheten 

egentligen är något helt annat […] Å andra sidan är det redan på ett sätt manipulering när 

fotografen tar bilden. Fotografen kan i det ögonblicket bestämma vad hans motiv kommer att vara 

ur den stora mängden som sprider sig inför hans ögon”, menar Woodward. Han vill ändå påpeka, 

att bildmanipulering i den bemärkelsen att ”man betydligt ändrar innehållet efter att ha tagit bilden” 

inte är tillåten på tidningen Helsingin Sanomat. Men misstag förekommer. Woodward nämner ett 

exempel när Helsingin Sanomat hade köpt in en bild från en utländsk bildbyrå. Bilden blev sedan, 

tack vare en läsare, utpekad för att vara bildmanipulerad. Det var en flodbild där vattennivån hade 

höjts genom bildmanipulering. Woodward förklarar, att ifall bilden verkar onaturlig eller konstig så 

tittar redaktionen extra noga på bilden, men för det mesta handlar det om att ha förtroende för 

fotografens ärlighet. 

 

Enligt Woodward beror graden och mängden av manipulering väldigt mycket på mediet och 

genren. Men han tror att det finns väldigt lite manipulering som syftar till att vilseleda läsaren i 

Europa och Finland. Däremot betonar Woodward att bilder manipuleras hela tiden genom 

iscensättning. Han berättar till exempel att när Ariel Sharon fredsförhandlade med palestinierna så 

skakade de hand i flera timmar bara för att fotograferna skulle få bild på den symboliska 

handskakningen. Vidare anser han att när fotografen tar porträttbilder och det är fotografen som 
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bestämmer positionen på den som fotograferas, så manipulerar man bilden även då. Woodward 

fortsätter att betona, att det är viktigt att ta upp frågan om var gränsen till tillåten iscensättning går.  

 

Likhetstecken kan dras mellan vad som menas med trovärdighet och verklighetsenlighet, tycker 

Woodward. Människans egen uppfattning om världen inverkar mycket på relationen till det man 

upplever som trovärdigt, eller verklighetsenligt, menar han. När bilden till exempel presenterar 

något på ett annorlunda sätt än vad man är van vid, kan bildens äkthet ifrågasättas. Woodward 

hävdar att ju bättre verkligheten i bilden motsvarar den verkligheten man föreställer sig, desto mer 

trovärdig blir bilden. ”Men å andra sidan är det nästan så att de bästa bilderna är uppseende-

väckande och presenterar verkligheten på ett annorlunda sätt än vad man är van vid...” Woodward 

menar att bilden helst ska vara både trovärdig och ”väckande” samtidigt. Vidare påpekar han att en 

manipulerad bild också kan vara trovärdig. Iscensättning är en del av verkligheten, även om 

verkligheten då är iscensatt.  

 

Tidigare trodde man mer på det som bilden visade, men idag har folk börjat fundera mera på hur 

trovärdiga bilder är, anser Woodward. Enligt honom har detta skett samtidigt som kännedomen om 

olika tekniker och manipuleringsmöjligheter har ökat. Woodward berättar, att Helsingin Sanomat 

dagligen får feedback från läsarna; bland annat funderingar kring bildernas trovärdighet i form av 

misstänkta iscensättningar. I och med digitaliseringen finns det mer material att välja emellan, och 

även trovärdigheten har påverkats av det faktum att det finns flera dåliga bilder med i mängden, 

säger Woodward. 
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6.       Analys  
 

Fotografiet har förlorat sin roll som sanningsvittne under de senaste decennierna, anser bland annat 

William J. Mitchell och Kevin Robins. De hävdar att under sin nästan 200 år långa historia har 

fotografiet konstruerat en kraftfull ”verklighetseffekt” för sig självt och haft en unik position när 

det gäller verklighetsåtergivningen. Men nu verkar det som om denna position håller på att 

ifrågasättas.  

 

Detta håller även flera av våra informanter med om. Martina Holmberg nämner, att folk i början 

blint trodde på fotografiet som någon slags skildring av verkligheten. Hans Holmberg instämmer 

med att folk hade större respekt för bilder på den tiden. Detta beror bland annat på att bildflödet 

har blivit så enormt mycket större och användandet av fotografier har förändrats. Förr i tiden 

fotograferade man mest vid speciella tillfällen, vilket gav det enskilda fotografiet en speciell status. 

Dessutom var fotografering även dyrare och inte lika lättillgängligt, vilket gjorde att alla 

samhällsklasser inte hade samma möjlighet att fotografera.  

 

6.1 Digitalisering och fotografiets demokratisering  

Idag fotograferas det överallt, tack vare teknikens framsteg. Detta kan dock vara både på gott och 

ont. Det har förvisso blivit lättare att föreviga det ögonblicket man önskar och se resultatet på en 

gång. Men samtidigt har man, som Martina Holmberg uttrycker det, kanske blivit mer respektlös 

inför bilden och lättare inkräktar på andras privatliv. Elina Paasonen säger, att man idag oftare tar 

bilder på sådant som man tidigare inte skulle ha slösat film på. I och med demokratiseringen av 

fotografiet har även den speciella status som fotografiet en gång hade, försvunnit. Don Slater anser 

dock att fotografering demokratiserades redan år 1900 i samband med de första handkamerorna.66 

Detta må ha varit ett steg i rätt riktning, men förändringen var inte särskilt märkbar, då enbart en 

minoritet av folket hade möjlighet att fotografera. Sedan dess har det dock varit möjligt för allt 

större del av befolkningen att fotografera, och även digitalfotografiets ankomst har bidragit till 

spridningen.   

 

Vissa teoretiker anser, att digitaliseringen har tagit ifrån fotografiet dess representativa auktoritet på 

ett liknande sätt som fotografiet gjorde med måleriet på 1800-talet.67 Jay David Bolter och Richard 

Grusin tar även upp detta, men från en annan synvinkel. De använder termen remediering som 

syftar till att nya former av gamla och redan etablerade medier etablerar sin egen kulturella status 

genom referenser till äldre medier.68 Digitalfotografi kan anses vara en produkt av remediering 

mellan fotografi och datorer. Eftersom både kameror och datorer, redan före digitalisering av 

                                                 
66 Slater, D. (1997) 
67 Se t.ex. Robins, K. (1994: 3/4) 
68 Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999) 
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fotografier hade en stark position i människors liv, möjliggjorde detta för digitalfotografins snabba 

spridning bland användare. Och denna spridning fortsätter att öka.  

 

6.2 Bildmanipulering och manipulation 

Det digitala fotografiet har givits nästan obegränsade möjligheter till bearbetning, manipulation, 

lagring och överföring, anser Robins och våra informanter instämmer med detta. Paasonen och 

Martina Holmberg ser de många möjligheterna det digitala fotografiet har medfört, som något 

positivt. Alla informanter är eniga om, att det är fråga om bildmanipulering då man efteråt förändrar 

innehållet så, att bilden får en annan betydelse. Definierar man bildmanipulering som ovan, 

förekommer den rätt sällan, anser våra informanter. Däremot sker mörkrumsbehandling dagligen, 

men då är det inte fråga om bildmanipulering, tycker de.  

 

Idag blir dock vår verklighetsbild manipulerad på flera olika sätt med hjälp av bilder. Redan valet av 

bild kan anses manipulera vår uppfattning om verkligheten, speciellt om man anser att bilden ifråga 

återskapar verkligheten. I grund och botten kan man säga att alla bilder är subjektiva och därför 

manipulerande. Som Martina Holmberg uttrycker det; så väljer fotografen alltid i sökaren vilket 

ögonblick han eller hon ska skildra och därför går det aldrig att vara objektiv helt och hållet. Hon 

anser att manipulering lika gärna kan vara ett sätt att få fram verkligheten. Det är viktigare att man 

får fram det uttryck man är ute efter, än att använda eller utelämna bildmanipulering. ”Det är mer 

manipulation av verkligheten att inte ta ställning”69, betonar hon. Alla har dock inte en lika frigjord 

syn på bildmanipulering. Såväl inom branschen som bland teoretiker råder det olika åsikter om vad 

som exakt menas med bildmanipulering.  

 

Rune Pettersson har en vidare definition om bildmanipulering: ”att otillbörligt styra människors 

uppfattning om en viss verklighet med hjälp av bilder”.70 Detta är också informanterna inne på 

eftersom även de anser att åskådarens syn på verkligheten manipuleras på andra sätt än genom 

digital bildbehandling. John Woodward nämner, att många bilder manipuleras till exempel genom 

iscensättning, då en iscensatt händelse presenteras som en verklig händelse. Woodward betonar 

även att det är viktigt att ta upp frågan om var gränsen till tillåten iscensättning går. När slutar 

iscensättningen, den manipulerade situationen, och när tar verkligheten vid? Den frågan samt frågan 

om på vilket sätt fotografier presenterar verkligheten, är svåra att besvara.  

 

6.3 Noeme och det post-fotografiska fotografiet 

Roland Barthes anser att svaret på frågan: på vilket sätt fotografier presenterar verkligheten, är just 

det som skiljer fotografin från andra representationsformer. För det första, är fotografier i sig 

                                                 
69 Holmberg, M. Muntligt intervju. 050414. Stockholm 
70 Pettersson, R. (2001) 
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varken kodade kulturellt eller enligt några konventioner. Han kallar fotografier för ”a message 

without a code”.71 Det är först när personen tittar på fotografiet, som han/hon själv skapar sig den 

subjektiva meningen. Den andra aspekten som gör fotografier unika, är att den fotografiska 

referenten någon gång måste ha funnits. Med detta menar Barthes att motivet i fotografiet måste ha 

funnits i det ögonblicket då fotografiet togs, men nödvändigtvis inte därefter. Denna speciella 

egenskap, noeme, som fotografier besitter, har gett dem en speciell roll som återskapare av 

verkligheten. Martina Holmberg har dock en annan syn på detta. Hon menar att verkligheten är så 

komplex; så många delar av verkligheten utelämnas, vilket gör att ett fotografi aldrig kan återge 

verkligheten. 

 

Mitchell påstår att vi lever i ett post-fotografiskt samhälle där fotografin remedierar med den digitala 

tekniken i allt större grad. De nya digitalt baserade bildteknologierna utmanar vår tro på fotografier, 

hävdar Robins. Enligt honom kan man kalla digitalt framtagna fotografier post-fotografiska. Ett 

exempel på detta, skriver Robins, är att man idag till och med kan skapa realistiska bilder enbart 

med hjälp av den digitala tekniken. Detta anser vi betyda, att den traditionella bilden inte försvinner 

utan finns kvar som tidigare, men vid sidan av den traditionella bilden har den post-fotografiska bilden 

tagit plats. Med den traditionella bilden menar vi ett fotografi, som antingen har tagits med analog 

eller digital teknik och enbart mörkrumsbehandlats. Det vill säga att fotografiet labbmässigt eller via 

datorn endast har bearbetats med ljussättning, skärpa och finjustering utan att innehållet eller 

budskapet har förändrats. Den post-fotografiska bilden däremot innehåller alltid digitalt framställda 

delar. En del bilder kan dock anses som både traditionella och post-fotografiska, till exempel endast 

mörkrumsbehandlade digitalbilder.  

 

Men i och med digitaliseringen har en del fotografier blivit kodade och de saknar noeme. Således 

finns dessa två egenskaper, som gör fotografier speciella, inte kvar i alla fotografier. De fotografier 

som vi här kallar för post-fotografiska, som innehåller digitalt framställda delar, behöver inte 

nödvändigtvis inneha noeme. Den post-fotografiska bilden kan vara en produkt av flera timmars arbete 

med ett bildbehandlingsprogram och bestå av delar från flera fotografier samt annan digital grafik, 

vilket gör att det inte finns något ”that-has-been”72 i bilden. Vi vill påpeka att det är viktigt att ha i 

åtanke att Barthes skrev sina teorier om fotografins väsen före digitaliseringens ankomst. Dock 

finns det fortfarande bilder som har kvar det som enligt Barthes utmärker fotografin.  

 

Enligt Mitchell har traditionella fotografier en kausal relation till referenten, vilket även ger dessa 

bilder det speciella särdraget, noeme. Våra informanter anser att större delen av alla bilder i bildflödet 

idag fortfarande består av traditionella fotografier. Detta gäller i alla fall i nyhetssammanhang där 

                                                 
71 Barthes, R. (1964) 
72 Barthes, R. (1981). sid. 77 
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bilden förväntas presentera verkligheten, och uppfylla dess roll som sanningsvittne. Paasonen menar 

att det post-fotografiska fotografiet förekommer mer som en slags illustrationsbild, som skapar en ny 

verklighet utan att försöka vilseleda läsaren. Men det händer även att de möjligheter som det post-

fotografiska fotografiet har medfört missbrukas. Bland annat Robins anser att den digitala tekniken 

har öppnat sig för helt nya perspektiv och har därför banat väg för produktion av förfalskningar och 

avsiktligt vilseledande information. Oftast är det omöjligt att se om bilden har manipulerats och 

därför kan det kännas lockande att ”väcka intresse, vilket kan leda till några fula knep med hjälp av 

bildmanipulering”73, som Paasonen uttrycker det. 

 

6.4 Trovärdighet i fotografier 

När bilden till exempel presenterar något på ett annorlunda sätt än vad man är van vid, kan bildens 

äkthet ifrågasättas, hävdar Woodward. Han fortsätter med att ju bättre verkligheten i bilden 

motsvarar den verklighet man föreställer sig, desto mer trovärdig blir bilden. Enligt Pettersson 

riskerar särskilt fotografier, i samband med den snabba tekniska utvecklingen, ”att mista sin 

traditionella trovärdighet eftersom det är allt lättare att manipulera bilder och manipulera vår 

uppfattning om innehållet i bilderna.”74 Bland annat Mitchell ifrågasätter dock konceptet om den 

fotografiska sanningen. Han hävdar att digitalfotografi enbart utgör ett hot för dem som anser att 

traditionella fotografier har en särskild relation till verkligheten. Alla informanter betonar dock att 

bildens syfte och sammanhanget där fotografiet presenteras, inverkar väldigt mycket på ens 

förhållande till fotografiet och dess trovärdighet. Detta anser vi inte tas upp tillräckligt i teorier om 

fotografier och deras trovärdighet. Man ställer inte samma krav på alla fotografier; förväntningarna 

varierar inför reklam-, konst- och nyhetsbilder.  

 

Trovärdighetsteorierna, koherensteorin för sanning samt korrespondensteorin för sanning, kan 

användas som redskap för att testa bildens trovärdighet. Eftersom dessa teorier har sitt ursprung i 

den filosofiska traditionen, kan det dock kan vara svårt att anpassa dessa teorier i alla sammanhang. 

Ofta kan de fungera som underlag för att innehållet i bilden till viss mån ska uppfattas som 

sanningsenligt. Det har även förekommit kritik bland annat över den övervärderade relationen 

mellan vetande och sanning i dessa teorier.75 Att veta att någonting finns, kan enligt dessa teorier 

uppfattas som att det även är sant, vilket inte alltid är självfallet. Till exempel tror vissa människor 

sig veta att änglar finns, men ändå kan detta inte anses som en sanning på grund av vetandets 

subjektiva karaktär.  

 

Om vi använder samma exempel som i teoridelen, är enligt korrespondensteorin för sanning till 

exempel ett fotografi på ett leende barn sant, ifall fotografiet stämmer överens med verkligheten 

                                                 
73 Paasonen, E. Muntligt intervju. 050417. Helsingfors 
74 Pettersson, R. (2001). sid. 83  
75 Audi, R. (1999) 
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som var då, i det ögonblicket, när bilden togs. Alla fotografier som har det, som Barthes kallar för 

noeme, uppfyller då kraven på att vara sanna, trovärdiga, enligt denna teori. Barthes menar, att när det 

gäller fotografier så vet man att denna koppling finns, och det räcker för oss att uppfatta bilden som 

sann. Den andra sanningsteorin, koherensteorin för sanning, påstår däremot, att i ett fotografi på ett 

leende barn bör till exempel barnet, leendet, bakgrunden och allt annat som finns i bilden, forma ett 

motsägelsefritt sammanhang. Denna teori känns på ett sätt ganska självklar när det gäller 

fotografier. Vi tycks uppfatta verkligheten som ett sammanhang utan motsägelser; det går inte att se 

och inte se någonting samtidigt. Mitchell anser att denna teori går att använda när man letar efter 

bevis för att bildmanipulering har gjorts på efterhand. Detta kan dock vara svårt utan några särskilda 

kunskaper om bildmanipulering. Även det som Woodward anser karaktäriserar en bra bild, att den 

är ”uppseendeväckande och presenterar verkligheten på ett annorlunda sätt än vad man är van 

vid”76, kan problematisera användningen av koherensteorin för sanning. Vi jämför det vi ser på 

bilden med vår uppfattning om verkligheten. Om bilden nu presenterar det på ett annorlunda sätt, 

ifrågasätter vi hellre det vi ser än det vad vi tror är sant.  

 

Hans Holmberg betonar att det är debatten om bildmanipulering som har sänkt människans tro på 

fotografiet - inte bildmanipuleringen i sig - och han beskriver ordet bildmanipulering som ”ett 

laddat begrepp, mer laddat än i verkligheten”77. Detta har påverkat den allmänna uppfattningen om 

fotografiets trovärdighet kanske mer än något annat. Informanterna anser att allmänheten inte har 

blivit bättre på att läsa bilder, inte heller branschen är tillräckligt bildkunnig. Massförekomsten av 

bilder kräver att man kan analysera vad man ser, anser Hans Holmberg. Även de nya tekniska 

möjligheterna samt förekomsten av det post-fotografiska fotografiet kräver en viss bildkunskap. Enligt 

Petterson måste både arbetarna inom branschen och läsarna lära sig ett kritiskt förhållningssätt. 

Han fortsätter med att källkritik, bildspråk och kritisk analys bör komma som naturliga inslag i 

skolundervisningen. Även vi anser detta vara viktigt. Annars kan även det traditionella fotografiet 

hamna i en trovärdighetskris, och mista sin nuvarande, dock av sammanhanget beroende, status 

som ett påstått sanningsvittne. Då skulle fotografiet i stort, bli ”as unreliable for evidence of ’truth’ 

as an artist’s painting”78, vilket skulle betyda att det fotografiska mediet, enligt till exempel Barthes 

definition, skulle utrotas. 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Woodward, J. Muntlig intervju. 050418. Helsingfors 
77 Holmberg, H. Muntlig intervju. 050412. Stockholm 
78 Doswell, C. An Essay on Digital Image Manipulation.  
   <http://webserv.chatsystems.com/~doswell/Outdoor_Images/image_manipulation.html>. nedladdat 050405 
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7.       Slutsatser och diskussion 
 

7.1  Slutsatser  

 Syftet med denna påbyggnadsuppsats var att utforska digitaliseringens inverkan på trovärdigheten i 

fotografier. I analysdelen har vi tolkat och analyserat resultatet samt teorierna, och redovisat många 

olika synsätt kring våra forskningsfrågor. Under forskningsprocessen har vi kommit fram till 

följande slutsatser:  

 

Det är inte digitaliseringen i sig som främst har inverkat på trovärdigheten i fotografier 

utan det som har påverkat mest är debatten och kännedomen om digitaliseringens nya 

tekniska möjligheter; att man i och med digitaliseringen kan bearbeta, manipulera, 

lagra och överföra nästan obegränsat.  

 

Dessa digitala möjligheter har haft stor betydelse för bildmanipulering och detta har 

bidragit till att ett nytt sorts fotografi har fötts, det post-fotografiska fotografiet.   

 

Trovärdighet kan anses vara ett nyckelbegrepp endast när man pratar om det 

traditionella fotografiet och speciellt när det förväntas ha rollen som sanningsvittne. 

Men när det gäller det post-fotografiska fotografiet, problematiseras trovärdighets-

begreppet. Eftersom det kausala bandet till verkligheten inte nödvändigtvis finns kvar 

längre, kan man inte heller betrakta det post-fotografiska fotografiet som en trovärdig 

avbild av verkligheten utan som en illustration av verkligheten som saknar noeme. 

 

7.2  Diskussion 

Efter att ha analyserat och tolkat det empiriska resultatet samt de utvalda teorierna känner vi att de 

slutsatser vi har kommit fram till dels var förväntade och dels överraskande. Vi är även medvetna 

om den stora påverkan vårt val av teorier har haft bland annat på de begrepp och uttryck vi har 

använt oss av i uppsatsen. Detta ser vi ändå inte som ett problem, tvärtom. 

 

Den post-fotografiska tidsperioden är här på både gott och ont med allt vad det innebär; ny teknik 

och nya möjligheter för att nå det uttryck man vill ha genom bilder. Den digitala tekniken har 

möjliggjort manipulering av verkligheten på helt nya sätt även om själva fenomenet, bild-

manipulering, är lika gammalt som fotografiet. Detta är ändå inte självklart för alla, många kopplar 

ihop digitaliseringen av fotografier med den omfattande manipuleringen av bilder. I teori har nu alla 

möjlighet att manipulera bilder med den digitala tekniken och i vissa sammanhang är det mer en 

regel än undantag att bilder manipuleras.  
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I denna studie koncentrerade vi oss på de fotografier som kan anses återge verkligheten, de bilder 

som anses vara ett slags sanningsvittne. Till exempel nyhetsbilder ingår i denna kategori och de har 

ännu inte mist sin speciella status - en status som vi fortfarande anser de förtjänar idag lika väl som 

för till exempel 100 år sedan. Den pågående diskussionen om bildmanipulering kan dock ifrågasätta 

även detta. Genom våra informanter fick vi upp ögonen för att det är debatten om 

bildmanipulation som sänkt människors tro på fotografiets trovärdighet. Debatten har också skapat 

en överdriven rädsla för manipulation hos allmänheten. Vi anser att denna diskussion om 

bildmanipulering manipulerar vår bild av verkligheten mer än bildmanipuleringen själv. 

 

Det som möjligen var lite överraskande var att både teoretiker och våra informanter ansåg att 

bildkunnandet är eftersatt hos allmänheten och i branschen. Eftersom bildbranschen kan påverka 

vår uppfattning om världen på många sätt, vare sig vi förhåller oss överskeptiska till bilder eller inte, 

känns det lite otryggt att även de som själva jobbar inom branschen anser att kunnandet där är 

bristfälligt. Men samtidigt, eftersom problemet har uppmärksammats inom branschen, kanske vi är 

på väg mot en mer bildkunnig tid. Massförekomsten av bilder må ha skapat en mer bilderfaren 

generation, men mer bildundervisning i skolan om fotografiets nya användningsområden, samt om 

vad som är objektivt och subjektivt, behövs. 

 

Stämmer då talesättet - en bild ljuger aldrig? Nej, och det har aldrig stämt. Inte enligt de definitioner 

av verkligheten som vi finner användbara, eftersom bilder alltid visar verkligheten på ett subjektivt 

sätt. Detta gäller dock i och för sig alla medier; det är alltid en subjektiv bild av verkligheten som 

visas upp. Men om man håller detta i åtanke, anser vi att det är berättigat att förvänta sig att en del 

bilder strävar efter att återge verkligheten så gott det går. Ändå är det viktigt att notera, att detta inte 

har påverkats av digitaliseringen. Den stora mängden av bilder som omger oss idag har däremot 

gjort så att vi inte längre har den respekt inför bilden som fanns förr i tiden. Vi har blivit som 

minipaparazzis med våra digitalkameror och kameramobiler och inkräktar på andras privata sfär. 

Hur långt detta kan gå kan enbart svaras på i framtiden. Det fotografiska mediet har expanderat sitt 

gebit, och därför går det inte att okritiskt bara ta emot allt som vi blir överösta av. Ansvaret ligger, 

och har alltid legat, hos den enskilda människan och dennes förmåga att bedöma det som visas för 

henne. 
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7.2.1   Framtida forskning  

Under forskningsprocessen har vi fascinerats av flera gränsande problematiseringar. I det följande 

kapitlet presenterar vi några teman för vidare forskning. Vi anser att denna studie kan användas 

som underlag eller inspiration i forskningsprojekt kring följande ämnen:  

 

Debatten om bildmanipulering - varför visar den upp en falsk bild? Debatten i medier visar upp en 

överdriven syn på bildmanipulering, vilket medför en rädsla hos allmänheten. Är bildmanipulering 

verkligen så farligt? I denna studie anser vi, att tyngdpunkten i debatten inte ligger på rätt ställe. Hur 

skulle debatten kring bildmanipulering få en annorlunda inriktning? Vilka effekter skulle det ha på 

bildmanipuleringen?  

 

Vad kommer att remediera digital bildbehandling?  En fråga vars svar vi anser ligger i framtiden. Eller kan 

man redan se åt vilket håll utvecklingen är på väg? Vi tycker att det är väldigt spännandet, att 

fundera hur remedieringsprocessen ser ut om till exempel 50 år. 

 

Vad kan göras åt bristen på bildkunnandet? Nya slags bilder kräver nya kunskaper av åskådaren. Vi anser 

bland annat följande saker vara värda att tänka på: att man ska ha rätt slags förväntningar inför olika 

bilder, att man förhåller sig till bilder på rätt sätt samt att man ska förstå problematiseringen kring 

vad som är subjektivt och objektivt. Hjälper det att satsa på bildundervisning i skolan? Kan man 

påstå, att en ny mer bilderfaren generation är på väg? 

 

Vad kommer efter den post-fotografiska tidsperioden? I denna påbyggnadsuppsats kan man läsa om post-

fotografins inverkan på fotografier. Vi lever nu i den post-fotografiska tidsperioden och under 

skrivprocessen fastnade vi emellertid flera gånger vid frågan om fotografiets framtid. Vart är den 

post-fotografiska bildens utveckling på väg? Kommer den traditionella fotografin försvinna helt? 

Hur kommer fotografi i så fall definieras?  
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 
 

Yrkesrelaterat 

 

a. Yrke? 

 

b. Tidigare/nuvarande arbetsgivare? 

 

c. (Redaktörer/bildbyråer) Köper ni in bilder från bildbyråer/frilansare etc.? Hur vet man då vad 

              som har tidigare gjorts med bilden? Köps alltid originalet in? Äkthetsstämpel? 

   (Frilansande fotografer) När du säljer bilder till tidningar eller bildbyråer, frågar de om bilden har 

    behandlas tidigare? Köps alltid originalet in? Äkthetsstämpel? 

 

d. Hur ser arbetsprocessen (från att fotografen får ett uppdrag till att fotografiet visas på tidningen) 

          med fotografierna ut? Vilka är inblandade? 

 

e. Vem har det största ansvaret för de bilder som publiceras i mediet (t.ex. tidningen) och varför? 

 

f. Hur mycket kan fotografen påverka det som händer med bilderna efter han/hon har tagit dem? 

   (I vilket sammanhang den publiceras, om den manipuleras etc. så att fotografiet verkligen 

   motsvarar den verkliga händelsen.) 

 

Digitalisering  

 

a. Vad tycker du har varit den största förändringen som digitaliseringen har medfört?  

 

b. När anser du digitaliseringen började påverka bildrelaterade yrken? På vilket sätt? 

 

c. Hur har yrkesrollerna ändrats? Har det kommit nya yrkesroller eller har några gamla blivit onödiga 

              i samband med digitaliseringen?  

 

d. Vilket bildrelaterat yrke tycker du har påverkats mest av digitaliseringen? Varför? 

 

e. Hur har digitaliseringen påverkat dina arbetsuppgifter? 

  



f. Tycker du att den påverkan har varit positiv/negativ? Varför?  

 

g. Har digitaliseringen haft någon inverkan på kvaliteten på fotografier? Varför/varför inte? 

 

Bildmanipulering  

 

a. Finns det någon allmän policy angående bildmanipulering för alla medier? Några guidelines eller 

         liknande? 

 

b. Finns det någon specifik policy angående bildmanipulering i det mediet där du jobbar? 

 

c. Hur skulle du definiera vad bildmanipulering är för något? Vad kan anses vara ”allmänt” 

             tillåtet/acceptabelt? 

 

d. Var går gränsen till det som kan räknas som ”att vilseleda läsaren”? 

 

e. Talar ni om det (i mediet) om någon bild är manipulerad? 

 

f. I hur stor utsträckning anser du att dagens fotografier är manipulerade? 

 

g. Övriga synpunkter på bildmanipulering. 

 

Trovärdighet  

 

a. Hur skulle du definiera trovärdighet? 

 

b. Vilka aspekter i fotografiet kan göra det trovärdigt respektive icke-trovärdigt för dig? 

 

c. Hur tror du den allmänna uppfattningen om fotografiets trovärdighet har utvecklats från 

             fotografiets barndom fram till idag? 

 

d. Bildmanipuleringens framfart har i många fall sänkt människors tro på fotografier, talesättet – en 

          bild ljuger aldrig - stämmer inte längre. Har den bristande trovärdigheten skadat fotografiets makt 

         som sanningsvittne? 

 

e. Tycker du att bildkonsumenter har blivit bättre på att läsa bilder? Ställer detta nya krav på 

         fotografiets trovärdighet?

  



Bilaga B 

 
ETISKA REGLER FÖR PRESS, RADIO OCH TV 

 
Ur Spelregler för press, radio och TV, utgivna av Pressens Samarbetsnämnd. Bakom reglerna står 
Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen samt Sveriges Radio, Sveriges 
Television och Sveriges Utbildningsradio. För programbolagens del gäller dock att reglerna skall gälla i den 
utsträckning som de kan tillämpas med hänsyn till radio- och TV-lagen och programbolagens villkor från staten. 

 
I Publicitetsregler 

 
Ge korrekta nyheter 
1 
Massmediernas roll i samhället och allmänhetens 
förtroende 
för dessa medier kräver korrekt och allsidig 
nyhetsförmedling. 
2 
Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera 
sakuppgifter 
så noggrant som omständigheterna medger, även 
om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 
möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och 
kommentarer. 
3 
Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 
4 
Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med 
att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och 
inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 
Var generös med bemötanden 
5 
Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. 
Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående 
skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. 
Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras 
utan dröjsmål och på sådant sätt att de kan 
uppmärksammas 
av dem som har fått del av de ursprungliga 
uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver 
en redaktionell kommentar. 
6 
Publicera utan dröjsmål Pressens Opinions nämnds 
klandrande uttalanden i fall som rör den egna 
tidningen. 
Respektera den 
personliga integriteten 
7 
Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets 
helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett 
uppenbart 
allmänintresse kräver offentlig belysning. 
8 
Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord 
och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga 
och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
9 
Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga 

hänsyn. Pröva noga publicering av namn och 
bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
 
10 
Framhäv inte berörda personers ras, kön,  
nationalitet, yrke, politisk tillhörighet eller religiös  
åskådning om det saknar betydelse i sammanhanget  
och är missaktande. 
Var varsam med bilder 
11 
Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar 
även om bildmaterialet. 
12 
Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller 
bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar 
läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om 
den är förändrad genom montage eller retusch. Detta 
gäller även vid arkivering. 
Hör båda sidor 
13 
Sträva efter att ge personer, som kritiseras i 
faktaredovisande 
material, tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. 
Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. 
Var uppmärksam på att anmälningar av olika 
slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit 
anmäld. 
14 
Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens 
mening alltid betraktas som oskyldig om fällande  
dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en  
skildrad rättssak bör redovisas. 
Var försiktig med namn 
15 
Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering 
som kan skada människor. Avstå från sådan  
publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver  
att namn anges. 
16 
Om inte namn anges undvik att publicera bild eller 
uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller 
annat, som gör en identifiering möjlig. 
17 
Observera att hela ansvaret för namn- och  
bildproducering faller på den som återger materialet. 
 
 

  



Bilaga C 

 

Email: eva-leena01.muurman@student.sh.se eller maria02.svensson@student.sh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


	 



