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Abstrakt 

Bearbetad sanning 

Uppsatsen söker svara på vilken typ av "sanning", om någon, ett bearbetat fotografi kan förmedla. 

För att kunna finna svar på min huvudfråga undersöker jag även hur det fotografiska mediets 

sanningsbörda skapats och skapas diskursivt. Genom arbetet har jag tagit hjälp av en hel del 

teoretiker samt den amerikanske fotografen Brian Walskis bilder från Basra, Irak. Fotografiska 

bilder är så integrerade i vår kultur att vi tar dem för självklara. Just därför behöver de 

problematiseras. En medvetenhet om fotografiets godtyckliga karaktär är en viktig del i allmän 

medie- och samhällskunskap som alla elever bör besitta. Som blivande medielärare är ämnet högst 

aktuellt.  

 

I det gestaltande arbetet undersöker jag vilka olika möjligheter ett bearbetat fotografi har att 

förmedla sanning. Vidare undersöker jag mottagandet av bearbetade fotografier, hur vetskapen av 

att ett fotografi är bearbetat påverkar vår förståelse och vårt mottagande av detsamma. Detta gör jag 

genom att själv fotografera och sedan bearbeta bilderna digitalt. I presentationen av gestaltningen 

ämnar jag lämna det till betraktaren att avgöra huruvida bilderna är bearbetade eller ej.   

 

Resultatet av min undersökning visar på hur fotografiers trovärdighet är helt avhängig på dess 

avsändare och kontext. Vilket i sin tur innebär att även bearbetade fotografier kan förmedla 

sanningsenliga utsagor. Dessa utsagor är dock subjektiva, dess innebörder förändliga både i tid och 

rum. Förbehållen gäller alla fotografiska utsagor, bearbetade eller ej. Vår tilltro till och förståelse av 

fotografiska bilder är kulturellt konstruerad. Insikt i detta gör det möjligt att ifrågasätta rådande 

förhållanden och öppnar upp för nya sätt att se på och tänka kring fotografier.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelbegrepp: Sanning, Fotografi, Socialkonstruktionism, Semiotik, Diskurs, Montage, 

Bearbetade bilder. 

 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning           1 

2. Bakgrund och Syfte         1 

3. Frågeställning          2 

4. Urval och Avgränsning        2 

5. Empiri/Material          3 

6. Metod           3 

 6.1 Konstnärlig gestaltning.        4 

7. Teori/Tolkningsram         4 

 7.1 Socialkonstruktionism        4 

 7.2 Diskursanalys         5 

 7.3 Semiotik          6 

 7.4 Essentialism/Kontextualism       6 

 7.5 Terminologi och Språkbruk       7 

  7.5:1 Sanning         7 

  7.5:2 Bearbetad bild, manipulering och fotomontage   8 

8. Forskningsöversikt         9 

9. Bearbetning och Analys        9 

 9.1 Kameran ljuger aldrig        9 

  9.1:1 Nyhetsmedier och trovärdighet      10 

  9.1:2 Digital teknik        12 

 9.2 Kameran ljuger alltid        13 

 9.3 Analys av Brian Walskis fotografier      14 

  9.3:1 Semiotisk analys, konnotativ nivå, fotomontaget   15 

  9.3:2 Analys av originalbilderna      17 

  9.3:3 Semiotisk analys, konnotativ nivå, original 1    17 

  9.3:4 Semiotisk analys, konnotativ nivå, original 2    17 

10. Resultat och Tolkning        18 

 10.1 Signifikanta skillnader mellan Walskis montage och originalbilderna 18 

 10.2 Montagets möjligheter        18 

 10.3 Sanningsbördan         20 

11. Slutdiskussion          21 

 



12. Källförteckning         22 

 12.1 Tryckta källor         22 

 12.2 Internetkällor         22 

 12.3 Bildförteckning         22 

13. Bilagor           I 

 13.1 Bilaga 1          I 

 13.2 Bilaga 2          II 

 13.3 Bilaga 3          III 

  13.3.1 Denotativ analys av montagebilden     III 

  13.3.2 Denotativ analys av originalbild 1     IV 

  13.3.3 Denotativ analys av originalbild 2     IV



 1 

1. Inledning  

Jag läste nyligen i en morgontidning att många av världens grodarter är på väg att utrotas. Artikeln 

var illustrerad med fotografier på olika, spektakulärt tecknade, grodor. Under en av bilderna stod 

skrivet att framtidens generationer aldrig kommer att få se dessa djur i verkligheten. De kommer att 

titta på fotografier av dem och tro att de är fejkade. Den digitala tekniken har öppnat dörrarna för att 

med enkla medel göra avancerade bearbetningar av fotografiska bilder. Utvecklingen har 

aktualiserat frågan om fotografiets möjlighet att förmedla objektiva bilder av verkligheten. I många 

avseenden förlitar sig vår kultur på fotografiska dokument för att visa verkligheten, bevisa olika 

förhållanden och förmedla olika ståndpunkter. Ledande medieaktörer har valt att helt ta avstånd från 

digital bearbetning av fotografier i ett försök att behålla trovärdigheten gentemot sin publik. I 

samma slag slår man fast en tilltro till det obearbetade fotografiets objektivitet.  

 

2. Bakgrund och syfte 

Som blivande medielärare behöver jag vara medveten om den fotografiska bildens betydelse i 

samhället. Då mycket av de nyheter och information vi tar del av kommer till oss via bilder krävs 

det ett kritiskt förhållningssätt till dem på samma sätt som till övrig media. Fotografiet har av 

traditionens hävd en roll som objektiv verklighetsskildrare. Ibland sägs det att den digitala tekniken 

innebär att denna förmåga kommer gå förlorad. Med enkla medel kan vem som helst förändra och 

förvanska visuella utsagor. Med lite insikt i fotohistorien förstår man dock snart att förändring och 

förädling av den så kallade verkligheten har ägt rum långt innan Photoshop, bokstavligt talat, kom 

in i bilden. Kameran registrerar inte en objektiv sanning utan är ett verktyg styrt av människohand, 

likt pennan och penseln. Trots detta lever en allmän tilltro till fotografiets sanning kvar i samhället. 

Vi monterar kameror för att fånga bevis på oförrätter, vilka sedan blir tagna för sanning i våra 

domstolar. På semestern fotograferar vi oss framför sevärdheter för att visa på att "jag var där". 

Både stora institutioner och enskilda privatpersoner använder sig av fotografi för att påvisa och 

bevisa sina utsagors validitet. Jan-Erik Lundström skriver i inledningen till boken Tankar om 

fotografi att fotografiska bilder är så självklara, så integrerade och allmänna i kulturen att de 

osynliggörs, vidare skriver han;  

 

Därför är det viktigare än någonsin att förankra fotografierna, att följa 

deras betydelseprocesser, att skärskåda de förklaringstapeter de skapar, 

att genomlysa de innebörder de konstruerar och de innebörder som 

konstrueras i dem.1 

 
                                                
1  Lundström, Jan-Erik (red)(1993), Tankar om fotografi, Stockholm, Alfabeta, sid 14 



 2 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort lättare bearbetning av bilder än vad den analoga tekniken 

någonsin kunnat erbjuda, vilket inneburit att digitaliseringen tagits emot med viss skepsis. I mitt 

arbete vill jag se den digitala teknikens möjligheter som just möjligheter. Kan den numera 

lättillgängliga bildbearbetningen öppna upp för nya sätt att se, förstå och tänka kring fotografier? 

Genom undersökningen hoppas jag kunna tydliggöra fototeoretiska ståndpunkter, samt föra en 

diskussion kring dessa i relation till mitt visuella undersökningsmaterial. En ökad medvetenhet för 

fotografiets förutsättningar innebär en ökad möjlighet till kritiskt tänkande kring bilder, en viktig 

del i allmän medie- och samhällskunskap som alla elever bör besitta.  

 

3. Frågeställning 

Vilka olika typer av sanning kan ett bearbetat fotografi förmedla? 

Hur har fotografiets sanningsbörda skapats diskursivt?  

Vilken typ av sanning har eventuellt gått förlorad i Brian Walskis fotomontage från Basra, Irak?  

 

4. Urval och avgränsning 

Min frågeställning kan väcka tankar om det är moraliskt rätt eller fel med bearbetning av 

fotografier. Jag strävar dock inte efter att svara på liknande frågor. Rätt och fel i ämnet är upp till 

var och en att bedöma för sig själv. Istället undersöker jag bearbetade bilders möjligheter utifrån 

visuella exempel och teoretiska diskussioner. Vidare undersöker jag rådande diskurser, hur de 

skapas och hur de i sin tur skapar förståelse. Genom teorierna undersöker jag möjligheten för nya 

sätt att se på, tala om och förstå fotografier. Det visuella material jag använder i min undersökning 

har varit utgångspunkten för mitt arbete. Det är genom fotografierna som frågor väckts och de har 

hela tiden fungerat som bollplank för mina resonemang. Jag avgränsar min undersökning till att 

gälla fotografier där bearbetningen skett efter registreringen och lämnar alltså arrangerade och 

iscensatta fotografier därhän.  
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5. Empiri/ Material 

Fig.1 Originalbild 1                  Fig.2 Originalbild 2      Fig.3 Montage 

 

Som visuellt material i min undersökning använder jag mig av tre fotografiska bilder av Brian 

Walski, varav två är till synes obearbetade och det tredje är ett montage av de två första ( fig.1,2 och 

3). Brian Walski var anställd som fotograf på den amerikanska dagstidningen LA Times. Under 

2003 arbetade Walski i Irak och rapporterade från kriget där. De aktuella bilderna är tagna i Basra, 

Irak, i slutet av mars 2003 och publicerades bland annat i LA Times.2  Sättet på vilka Walskis bilder 

bearbetades på, det förmodade syftet och bildernas publicistiska genre gör fotografierna mycket 

intressanta och väl lämpade för min undersökning. Då jag har tillgång både till originalbilderna och 

till det bearbetade slutresultatet, kan jag analysera hur och om betydelsen har förändrats genom 

bearbetningen. På grund av tekniska lösningar i LA Times digitala arkiv har jag inte haft tillgång till 

originalkontexten i vilken Walskis montage publicerades. Dock anser jag mig ändå kunna föra ett 

resonemang runt kontextens betydelse för förståelsen av bilder i allmänhet. Brian Walski 

avskedades från sin tjänst som fotograf för LA Times då bearbetningen av hans fotografier blev 

känt. Avskedningen i sig kan förstås som ett uttalande i en av de rådande diskurserna kring fotografi 

och sanning. Till denna diskurs hör även de etiska regler som gäller för svensk press, tv och radio.3 

Dessa två diskursiva uttalanden använder jag i min undersökning för att tydliggöra och argumentera 

för hur förståelsen av fotografisk sanning konstrueras. Medhåll och motstånd till ovan nämnda 

diskurs återfinns till stor grad i fototeoretiska böcker. Därför utgår mycket av mitt resonemang från 

just olika fototeoretiska texter.  

 

6. Metod 

För att finna svar på undersökningens frågor har jag delat upp och angripit problemen från två olika 

håll. Jag utgår till stor del från fototeoretisk litteratur för att kunna skissera de diskurser jag anser 

vara rådande. Fotografiområdet är välundersökt och tillgången till skrivna källor är mycket stor. För 

att tydliggöra mitt resonemang använder jag Brian Walskis bilder som visuella exempel på det jag 

undersöker. Bearbetningen av det visuella materialet har bestått av semiotisk analys samt analys och 

                                                
2  Famous pictures: The magazine, Walski forgery - 2003, http://www.famouspictures.org/mag, 2008-04-29 
3  Pressens samarbetsnämnd (2007), Spelregler för press, TV, radio, Stockholm, Stockholm TU service 
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diskussion utifrån de rådande teorierna kring fotografi och sanning. Semiotiken kan ses både som 

metod och som teori. I mitt arbete har jag valt att presentera den under rubriken 

Teori/Tolkningsram.  

 

6.1 Konstnärlig gestaltning/undersökning: 

Konstnären Ulf Lundin har arbetat med fotomontage i ett projekt kallat Still Films. Lundin skriver 

följande på sin hemsida;   

 

Jag har med kameran på stativ fotograferat samma scen många gånger 

under en längre tid. Senare har jag i datorn satt samman olika delar av 

bilderna till en ny bild som visuellt placerar sig någonstans mellan 

dokumentär och iscensatt fotografi.4  

 

Lundins arbete inspirerade mig att arbeta på ett liknande sätt. Tekniken möjliggör en undersökning 

av bearbetade fotografiers korrespondens med verkligheten, samt möjligheten att tänja på den 

enskilda exponeringens begränsningar. Vidare undersöker jag mottagandet av bearbetade 

fotografier. Ett bearbetat fotografi kan vara fullt realistisk, inga skarvar eller skuggor som avslöjar 

arbetet bakom det slutgiltiga resultatet. Endast en förkunskap om varje enskilt fotografi och dess 

tillblivelse låter oss förstå det som just bearbetat. Hur påverkar vetskapen att ett fotografi är 

bearbetat vår förståelse av detsamma? Exempel på en av Lundins bilder samt två av de fotografier 

jag själv arbetat med återfinns i bilaga 1. 

 

7. Teori/ Tolkningsram 

7.1 Socialkonstruktionism 

I mitt arbete utgår jag från den teoretiska grund som benämns socialkonstruktionism. Termen 

används som något av ett paraplybegrepp under vilket man kan samla flera olika teoribyggen, 

däribland poststrukturalism och diskursanalys.5 Socialkonstruktionism utgår från att vår förståelse 

av världen och av oss själva är socialt konstruerad. Betydelsen av olika ting och företeelser ligger 

inte i tingen och företeelserna själva utan skapas genom sociala överenskommelser. Dessa 

överenskommelser är historiskt och kulturellt specifika, betydelsen för olika företeelser och ting 

ändras över tid och är olika på olika platser. Vad som anses vara objektiv kunskap och vedertagna 

sanningar är även de konstruerade av människor vilket omöjliggör att de skulle vara just objektiva 

                                                
4  Ulflundin.nu , Still Films, http://www.ulflundin.nu, 2008-04-17 
5  Burr Vivien (2003), Social Constructionism, London, Routledge, sid 1 
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och sanna.6 De begrepp med vilka vi benämner världen och de sätt vi förstår den på är som sagt 

konstruerade, men de är även konstruerande. Detta innebär att sättet vi talar om och använder oss av 

t.ex. fotografi skapar även förståelsen för och betydelsen av just fotografi.  

 

7.2 Diskursanalys 

Vivien Burr presenterar diskursanalys som en del av socialkonstruktionismens teorier. 

Diskursanalysen har sin främsta förespråkare i den franske filosofen Michel Foucault. En diskurs är 

ett samlingsnamn för de infallsvinklar, sätt att resonera, representera och så vidare, som tillämpas 

inom ett visst område. För varje område kan det finnas flera olika diskurser, flera olika sätt att se på, 

tala om och förstå just det området.7 För att återigen använda fotografi som exempel finns det alltså 

flera samtidiga diskurser om fotografi. I mitt arbete kommer två olika fotodiskurser att presenteras, 

den som, väldigt förenklat, kan samlas under uttrycket "kameran ljuger aldrig" och den som kan 

förstås via "kameran ljuger alltid". Varje diskurs gör anspråk på att berätta vad/hur företeelsen eller 

tinget verkligen är, på att ge den riktiga förståelsen, "sanningen".8 Olika diskurser har olika 

förespråkare vilka i sin tur har olika makt och möjlighet att nå ut med sina uttalanden. En stark 

institution, likt en etablerad medieaktör, har därför makt att konstruera förståelse och betydelser för 

olika begrepp och företeelser i större utsträckning än exempelvis en C-uppsats.  

 

7.3 Semiotik 

Semiotik (från grekiskans semeion - tecken) är läran om tecken och teckensystem.9 Världen är 

enligt semiotiken uppbyggd av tecken. Ett tecken kan förstås som något som kan stå för något 

annat. I den semiotiska bildanalys jag gör för att undersöka Brian Walskis bilder använder jag mig 

av begreppen denotation och konnotation. Genom de begreppen knyter jag min analys till den 

franske semiotikern Roland Barthes gren av teckenläran. Denotation, eller den analys som sker på 

denotativ nivå är en saklig beskrivning av det betraktaren ser. Föreställer tecknet en vit duva, är 

denotationen just bara en vit fågel, närmare bestämt en duva. Det är på den konnotativa nivån 

tecknets, i detta fall duvans, olika betydelser tolkas. En vit duva kan konnotera både fred och 

kristendomens helige ande. Konnotationer är gemensamma associationer för en grupp människor i 

en kultur. Konnotationerna för en vit duva kan skifta mellan olika kulturer och förändras över tid. 

Även kontexten där tecknet förekommer är avgörande för vad det konnoterar.  

 

 

                                                
6  Ibid, sid 6 
7  Ibid, sid 65 
8  Ibid, sid 65 
9  Berger Asa, Arthur (1999), Kulturstudier, Lund, Studentlitteratur 
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I mitt arbete använder jag mig även av två av den amerikanske filosofen C.S Pierce tre teckentyper, 

ikon, index och symbol. Med dessa tre olika teckentyper strukturerade Pierce upp världens tecken 

genom dess relation till det de betecknar. Ett ikoniskt tecken har visuell likhet med det som det står 

för. Ett porträtt av en person liknar förhoppningsvis honom/henne och är då ett ikoniskt tecken för 

den porträtterade. Ett indexikalt tecken har ett orsakssamband till det som det står för. Detta 

samband behöver inte vara synligt men går att räkna ut. Rök är ett indexikalt tecken på eld, då röken 

är ett spår av eld. Ett symboliskt tecken är konventionellt överenskommet, förståelsen av en 

symbols innebörd måste läras in, vidare är den kulturellt och historiskt bunden. Ett teckens 

indelning i ikon, index och symbol är inte självklar, ett tecken kan passa in i flera av kategorierna. 

Ett fotografi av en duva är ett ikoniskt tecken av en duva. Fotografiet liknar vad det betecknar, om 

än aningen mindre och tvådimensionellt. Bilden av duvan kan samtidigt vara en symbol för det vi 

tidigare nämnt, fred och den helige ande. Under sent 1900-tal väcktes diskussionen om huruvida ett 

fotografi även kan vara ett indexikalt tecken.10 Kamerans registrerar på fysisk/kemisk väg ett spår 

av det betecknade, duvan. Jag skriver mer om fotografiets indexikalitet under rubriken Kameran 

ljuger alltid. Då text och bild samverkar kan de fungera förankrande eller avlösande för varandra. 

Texten formar och präglar vår syn på bilden och tvärtom. I mina följande förtydliganden kommer 

det vara texten som förankrar eller ger avlösning, men motsatt förhållande är alltså även det möjligt. 

Förankring fungerar genom att texten pekar på det som är huvudsaken av bildens många 

tolkningsmöjligheter. Avlösning innebär att texten tillför något nytt till bilden, bidrar till att nya 

betydelsemöjligheter öppnar sig.  

 

7.4 Essentialism/Kontextualism 

Fototeoretiska texter kan kategoriseras bland annat som essentialistiska eller kontextualistiska  

Essentialistiska texter ämnar ofta undersöka vad som utmärker det fotografiska mediet som sådant, 

och tillskriver fotografier något av en inneboende essens.11 Den andra grenen, till vars skara jag 

själv, om jag blev tvungen, skulle sälla mig, är den kontextualistiska. Fokus i denna gren av 

fototeorin är just kontexten i vilken fotografiers innebörd bestäms.  

 

Kontextualisterna intresserar sig för hur fotografier omsätts i diverse 

institutionella diskurser, hur fotografiers innebörder modifieras av de 

olika kontexter de dyker upp i - kort sagt för hur alla de faktorer utanför 

fotografiet som sådant påverkar vår upplevelse av detsamma. 12 

 

                                                
10 Gripsrud, Jostein (2002), Mediekultur, mediesamhälle, Göteborg, Daidalos, sid 151 
11 Lundström (1993) 
12 Ibid, sid 23 



 7 

7.5 Terminologi och språkbruk 

I följande avsnitt redogör jag för några av de begrepp som kommer att användas i min 

undersökning. Begreppens betydelse samt min ståndpunkt ska här presenteras för att underlätta 

vidare läsning. 

 

7.5:1 Sanning 

Att försöka reda ut begreppet sanning är ett allt för stort projekt för att det ska rymmas inom 

uppsatsens ramar. Däremot ska jag försöka ge klarhet i hur jag använder begreppet i mitt arbete och 

vilka teorier jag tar stöd i när jag gör så. Anledningen till varför jag trots allt väljer att använda 

begreppet är för att det används flitigt då fotografiets trovärdighet behandlas i den litteratur jag tagit 

del av. Viktigt att påpeka är dock att då begreppet sanning används i litteraturen så sker det i en 

kontext där tron på en förmedlad fotografisk sanning oftast förkastas, eller åtminstone starkt 

ifrågasätts. Sanningen som förmodas eller icke förmodas kunna bli förmedlad via fotografier utgår 

oftast från den s.k. korrespondensteorin för sanning enligt vilken; "en sats är sann om och endast 

om den stämmer överens med verkligheten."13 Detta ligger till grund för den traditionella synen på 

fotografiet som en objektiv förmedlare av verkligheten. Vilket i sin tur har att göra med dess 

ikoniska och indexikala relation till det avbildade. 

 

Föreställningen att fotografier är ikoniska och indexikala tecken 

implicerar att de är sanna. Dels är fotografier sanna i betydelsen att det 

som avbildas ter sig som det gör för det mänskliga ögat. Dels är de sanna 

i betydelsen att de är ett spår av, ett avtryck av någonting som har funnits 

eller utspelat sig i verkligheten. Båda dessa föreställningar om 

fotografiets relation till sanning baserar sig på tanken att kameran är en 

mekanisk bildregistreringsmaskin, som avbildar sitt motiv objektivt.14 

 

Då jag i mitt arbete resonerar kring bearbetade bilders möjlighet att förmedla en "större sanning" än 

ett obearbetat fotografi, lämnar jag korrespondensteorin och kameratekniken därhän. Det jag då 

menar med begreppet sanning är en överensstämmelse mellan fotografens uppfattade verklighet och 

den fotografiska bilden. I denna vinkel har "sanningsbördan" flyttats från objektet till subjektet.  

 

With this model in mind, truth begins to mean something a little different. 

Truth in photography may involve some degree of verisimilitude to the 

object seen, but the primary reference shifts from object to subject.15 

                                                
13 Nationalencyklopedien, ne.se, 2008-04-08 
14 Dahlgren, Anna (2005), Fotografiska drömmar och digitala illusioner, Stockholm, Symposium, sid 17  

15 Thompson, Jerry L (2003), Truth and Photography, Chicago, Ivan R. Dee, sid 22 
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I alla led av ett fotografis tillblivelse, förmedlande och mottagande sker val och tolkningar vilket 

omöjliggör en stadigvarande, inneboende sanning. Teorierna vilka utgör ramen för min 

undersökning förkastar förekomsten av objektiva sanningar. I mitt arbete använder jag sanning i 

brist på ett mer passande begrepp, ordvalet är trots det på intet sätt oreflekterat eller ogenomtänkt. 

Min egen ståndpunkt i frågan är av högst konstruktionistiskt slag.  

 

7.5:2 Bearbetad bild, manipulering och fotomontage 

Fotografiska bilder kan bearbetas både före och efter registreringen av bilden. Då bearbetningen 

sker före exponeringen kallas det ofta för iscensatt fotografi vilket innebär att motivet arrangeras 

innan fotograferingen. För att benämna fotografier som bearbetats efter registreringen finns ett 

flertal begrepp, varav fotomontage och manipulation är två av de mest flitigt använda. Vilket 

begrepp man väljer att använda beror mycket på i vilken kontext och med vilket syfte begreppet ska 

användas, samt vilken bearbetning som gjorts i bilden.  

 

I Nationalencyklopediens ordbok definieras substantivet manipulation ”1. känslig hantering av 

apparat e.d. 2. smart men otillbörligt agerande vanligen i det tysta.” Verbet manipulera är definierat 

på följande sätt: ”1. känsligt hantera apparat e.d. 2. otillbörligt styra (människor) med hjälp av 

diskreta knep.16 I rapporten Bildmanipulering, skriven av Rune Pettersson definieras ordet 

bildmanipulation/ bildmanipulering enligt följande; "att otillbörligt styra människors 

uppfattning om en viss verklighet med hjälp av bilder".17 I båda dessa definitioner laddas 

begreppet negativt. Anna Dahlgren skriver i sin avhandling; "Termen manipulation 

används för de bearbetningar som uppfattas som negativa ur etisk synvinkel".18 För att 

undvika att använda ett så starkt värdeladdat ord väljer jag att framförallt använda mig 

av begreppet bearbetade bilder. Med bearbetade bilder menar jag fotografiska bilder som 

förändrats efter den ursprungliga registreringen, genom att bildelement tillförts, 

avlägsnats eller förändrats.19   Alla fotografiska bilder är dock i någon mån bearbetade, 

Dahlgren tydliggör resonemanget kring bearbetade och obearbetade bilder på följande 

sätt;  

Varje fotografisk bild är på ett ontologiskt plan en bearbetning av det 

avbildade eller av verkligheten. På ett kulturellt plan är det dock möjligt  

att tala om bearbetade respektive icke bearbetade fotografier, vilket hör 

samman med en lång tradition inom den fotografiska teorin och praktiken.20 

                                                
16 Nationalencyklopedien, ne.se, 2008-04-08 
17  Petterson, Rune (2001), Bildmanipulering, Stockholm, Styrelsen för psykologiskt försvar, sid 9 
18 Dahlgren (2005), sid 13 
19 Ibid 
20 Ibid, sid 15 
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Även då jag använder mig av begreppet fotomontage lutar jag mig mot Dahlgren, som i 

sin tur hänvisar till den amerikanske fotohistorikern Robert A. Sobiezeks definition av 

ordet. Ett montage är en komposit men enhetlig bild gjord av ett antal olika fotografiska 

delar.21 I denna definition inkluderas både montage där bildelement tagits från flera olika 

fotografier samt montage där alla element kommer från en och samma bild. 

 

8. Forskningsöversikt 

Ämnet fotografi är välundersökt och genomdebatterat om och om igen. Tillgången till fototeoretisk 

litteratur är stor vilket varit till glädje i mitt arbete. Gisli Hjaltason har i sin C-uppsats gjort vad han 

själv kallar en ”textkritisk undersökning” av fototeoretiska texter, i vilken han för en diskussion 

kring fotografiets utveckling och den digitala teknikens betydelse.22  Hjaltasons uppsats har kommit 

till nytta i mitt arbete då den ger en lättillgänglig och bred ingång till litteratur i ämnet. Styrelsen för 

psykologiskt försvar har publicerat ett flertal rapporter inom området fotografi, bildmanipulation 

och trovärdighet. Dessa texter blir mycket intressanta då de publiceras av en statlig myndighet och 

dess uttalanden då kan förstås som statligt uppbackade. Anna Dahlgrens avhandling Fotografiska 

drömmar och digitala illusioner erbjuder förhållandevis uppdaterad information om bruket av och 

synen på digital bearbetning i svensk media. I fototeoretiska sammanhang är det nästan regel att 

nämna två av ämnets riktiga storheter, Roland Barthes Det ljusa rummet och Susan Sontags Om 

fotografi. Dessa båda numera klassiska verk är exempel på texter tillhörande den essentialistiska 

grenen av fototeorin. Essentialisternas resonemang och funderingar faller utanför ramen för min 

undersökning, så trots dess storhet och särställning bland fototeoretiska texter ryms varken Det 

ljusa rummet eller Om fotografi i mitt arbete i någon större utsträckning.  

 

9. Bearbetning och analys 

9.1 Kameran ljuger aldrig. 

Under fotografiets första år omskrevs tekniken som ett fulländat medium vad gäller realistisk 

återgivning. Metaforer såsom en perfekt spegel av verkligheten, solristningar och naturens sanning 

användes för att beskriva tekniken och visar på synen att ljuset och kameran själva var de aktiva 

parterna i ett fotografis tillblivelse. Fotografens inblandning ansågs minimal och tekniken fick 

anseende om sig att vara en objektiv förmedlare av sanna avbilder av verkligheten.23  Fotografiet 

anammades snabbt av "ett otal sociala, politiska och institutionella apparater", vilka använde 

                                                
21 Ibid, sid 14 
22 Hjaltason, Gisli (2007), Fotografiet – analogt vs digitalt, C-uppsats, Göteborgs universitet 
23 Dahlgren (2005), Lundström (1993)  
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tekniken för att realisera sina behov.24 Institutioner såsom polisen, militären och sjukvården, 

forskningsfält såsom antropologin och psykiatrin använde, och använder ännu, fotografiet för att 

visa och bevisa det de vill förmedla. Genom de sätt som fotografiet togs i bruk stärktes dess roll 

som sanningsvittne. Kamerans påstådda förmåga att objektivt fånga verkligheten grundar sig även i 

en analogi med människans naturliga seende. Steve Edwards skriver om det enligt följande;  

 

Det sägs ofta att kameran är en sanningsenlig registreringsapparat så till 

vida att den härmar ögats funktion. Det här antagandet leder ofta till det 

besläktade ideologiska påståendet att kameran är ett 'mekaniskt öga'. Enligt 

denna uppfattning anses fotografiet erbjuda en objektiv vittnesbörd 

eftersom den reproducerar synen, men en syn utan subjektiv inblandning.25 

 

Liknelsen mellan det mänskliga ögat och kameran brister dock i ett flertal avseenden. Först och 

främst så är den mänskliga synen, då den fungerar som den ska, binokulär. Vi ser med två ögon och 

gör det kontinuerligt i tid och rum, i ständig rörelse. Kameran är "enögd", monokulär, den 

registrerar ljuset genom en bländaröppning. Registreringen sker med en exponering i taget, då 

slutaren oftast är öppen i bara en bråkdel av en sekund.  På så sätt fryses ögonblick som vi 

människor aldrig skulle uppfatta om inte fotografiet blivit taget.  

 

Synen på fotografiets förmåga att förmedla sanning och fånga verkligheten är socialt konstruerad. 

De sätt på vilka vi talar om och använder fotografier för att visa och bevisa olika ståndpunkter och 

händelser, är alla uttalanden i den fotografiska diskurs jag tidigare sammanfattat med uttrycket 

"kameran ljuger aldrig". Till denna diskurs hör även det "uttalande" som gjordes i och med att Brian 

Walski avskedades från sin tjänst på LA Times.  

 

9.1:1 Nyhetsmedier och trovärdighet 

Synen på att förändra och bearbeta fotografiska bilder varierar beroende på vilken kontext bilderna 

används i. Reklam- och konstfotografi är genrer där toleransen för bearbetning är hög. När det 

gäller nyhetsbilder och andra dokumentära fotografier råder det istället nästan en nolltolerans mot 

bearbetning av bilder. Viss typ av bearbetning accepteras dock även i nyhetsfotografi. Denna kallas 

då journalistisk bearbetning eller teknisk justering vilket kan innebära att bilden bl.a. lättas 

upp/mörkas ner eller att den beskärs.26 Även denna bearbetning kan i hög grad fungera på det sätt 

som Pettersson definierat för bildmanipulation, dvs. att otillbörligt styra människors uppfattning om 

                                                
24 Lundström (1993), sid 15 
25 Edwards Steve (2007), Fotografi - en introduktion, Stockholm, Raster, sid 130 
26  Pettersson (2001)  
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en viss verklighet. Nyhetsmedier bygger sin trovärdighet bland annat på de fotografiska bilder de 

använder sig av.  

Den här föreställningen om fotografi som en objektiv 

dokumentationsteknik kan man se i nyhetsmedierna - tanken att kameran 

ger en opartisk dokumentation av händelser är en av deras grundläggande 

ideologier.27  

 

Om denna trovärdighet ifrågasätts eller till och med sätts ur spel förlorar nyhetsmediet en av sina 

viktigaste stöttepelare. För att upprätthålla sin trovärdighet har många medieaktörer formulerat 

riktlinjer gällande publicering av bildmaterial. Pressens samarbetsnämnd har tagit fram ett antal 

utomrättsliga, etiska regler för publicering i press, radio och TV.28 Bakom reglerna står bland annat 

Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen. Reglerna 

är en frivillig överenskommelse inom branschen om vad som ska gälla för bland annat publicering 

av bilder, namn, källor och kritik. Hanteringen av bildmaterial omnämns specifikt i två regler under 

rubriken "Publicitetsregler":  

 

4: Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

 

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. 

 

Under rubriken "Yrkesregler", gällande det journalistiska arbetet och insamling av material, 

återfinns följande regel: 

 

9: Förfalska inte intervjuer eller bilder.  

 

Den märkning av bearbetade bilder som rekommenderas i regel 12 kan ses som att vara både på gott 

och ont. Intentionen med märkning är att stärka tidningarnas trovärdighet gentemot sina läsare. 

Kritiker menar dock att märkningen innebär att man i samma andetag accepterar obearbetade bilder 

som objektiva dokumentationer av verkligheten.29  

 

                                                
27 Edwards (2007), sid 102 f. 
28 Pressens samarbetsnämnd (2007) 
29 Gripsrud (2002), sid 152; Edwards (2007), sid 188 
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9.1:2 Digital teknik 

I sin avhandling har Anna Dahlgren intervjuat ett antal personer aktiva i tidningsbranschen. Enligt 

en av hennes informanter har reglerna gällande bilder blivit strängare sen den digitala tekniken 

introducerades.  

Bara en del av de bearbetningar som tidigare gjordes i mörkrummet var 

tillåtna. Tidigare kunde de till exempel sätta samman två bilder till en eller 

ta bort ett objekt från en bild, till och med i nyhetsfotografi.30    

 

Dahlgren skriver sedan att den främsta orsaken till skärpningen av praxis var att den digitala 

tekniken gjorde det så enkelt att göra förändringar och att de blev nästan omöjliga att upptäcka.  

Bearbetning av fotografiska bilder har dock alltid funnits. Men med analog teknik krävde 

bearbetningen en viss hantverksskicklighet för att den inte skulle bli allt för uppenbar. Man klippte 

och klistrade, målade direkt på negativet, dubbelkopierade och förvrängde det färdiga resultatet på 

en mängd olika sätt. Skillnaden mot den digitala tekniken är som sagt att samma sak numera går att 

göra med några enkla tryck på tangentbordet/musen. Ytterligare en skillnad mellan analog och 

digital fotografi är frågan om original och kopia. Fotografiska bilder framställda på kemisk/analog 

väg registrerar det inkommande ljuset på ett negativ. Detta negativ är bildens original. Om någon 

bearbetning av bilden görs kan detta kontrolleras mot negativet, och om bearbetningen sker direkt 

på negativet är även det tydligt. Digitala fotografier sparas i form av binära koder som läses av 

datorn och visas i form av pixlar. Den binära koden, ettor och nollor, kan ändras, färgen och ljuset i 

en pixel kan justeras utan att det går att kontrollera mot ett original, ett negativ. Bildbehandlings- 

programmen som nu finns tillgängliga möjliggör att användaren, med lite arbete, kan sammanfoga 

element från flera olika fotografier med ett till synes skarvlöst resultat. Den bearbetade bilden 

sparas på samma sätt som ursprungsbilderna vilket gör det svårt att kontrollera om bilden är 

bearbetad eller ej. Det skarvlösa resultatet är det som ställer trovärdigheten på prov. Fotografiska 

bilder där bearbetningen är uppenbar eller som inte är realistiska avbilder av en möjlig verklighet 

möter inte alls samma kritik och hårda regler. Viktigt att komma ihåg är att avancerade 

bearbetningar av fotografiska bilder har gjorts allt sedan fotografiets första år. Intressant i 

sammanhanget är det Dahlgren lite kort skriver om: 

 

Det är intressant att notera att Styrelsen för Psykologiskt försvar gav ut sin 

rapport när tekniken blivit så billig, och därmed tillgänglig, att vem som 

helst hade möjlighet att göra avancerade bearbetningar av fotografi. Innan 

dess hade det endast varit en liten grupp med stora ekonomiska resurser 

som exempelvis militären, propaganda- och reklammakare, som hade haft 

                                                
30 Dahlgren (2005), sid 63 
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sådana möjligheter. Då bedömde Styrelsen för Psykologiskt försvar inte att 

det behövdes någon genomlysning av frågan.31 

 

Den rapport Dahlgren refererar till är Falska Kort? Bilden i dataåldern publicerad av Styrelsen för 

psykologiskt försvar 1993. Rapporten gav bränsle åt debatten om farorna med den nya digitala 

tekniken.32 Både statliga institutioner och stora medieaktörer riskerar mycket av sin trovärdighet om 

fotografiets roll som sanningsvittne skulle ifrågasättas. Den digitala tekniken har aktualiserat många 

av de frågor och diskussioner som tidigare mestadels förts i foto- och medieteoretiska kretsar. 

Frågan diskuteras numera på en mer allmänt tillgänglig arena, medieaktörerna tvingas ta upp den 

för att visa på medvetenhet och samtidigt för att försöka hålla kvar sin trovärdighet. Rent praktiskt 

har den digitala tekniken satt verktyg i händerna på "gemene man" att själv handgripligen 

undersöka fotografiets relativitet.  

 

9.2 Kameran ljuger alltid 

Motståndet till den diskurs jag skisserat ovan har förts främst i foto- och medieteoretiska kretsar. 

Fotografiers betydelser är kontextuell avhängiga. Var och hur bilderna presenteras påverkar hur 

betraktaren tolkar dem. I rapporten Bildmanipulering skriver Rune Pettersson om bildtexters roll för 

förståelsen av fotografier; "Man kan säga att en bild utan bildtext inte har något eller nästan inget 

informationsvärde."33
 Vidare skriver han; "Det kan ofta räcka med en enda rad för att styra in 

läsarens uppfattning i en positiv eller i en negativ riktning."34
 Det skrivna ordet påverkar förståelsen 

av en bilds innebörd. Fotografiers och andra bilders betydelser är genomgående mer oklara, 

godtyckliga och flytande än vad skriven text är. Text kan antingen förankra eller ge avlösning åt en 

bild, dvs. slå fast bildens "uppenbara" betydelse eller öppna upp för nya tolkningar.  

 

"Bilden tillhandahåller inte mycket i sig själv. Det som räknas är dess 

funktion och makten att befästa en särskild tolkning av de avbildade 

händelserna, objekten eller människorna. Vissa människor, och speciellt 

vissa institutioner, har mycket mer inflytande över den här processen än 

andra."35    

 

Fotografiets trovärdighet och roll som sanningsvittne är som sagt grundad i hur, var och av vem de 

används. John Tagg skriver i antologin Tankar om fotografi att; "Fotografiets status som sanning 

                                                
31 Ibid sid 60 
32 Ibid sid 59 
33 Pettersson (2001), sid 52 
34 Ibid, sid 53 
35 Edwards (2007), sid 40 
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måste produceras och sanktioneras institutionellt."36 Att kameran och fotografiet skulle kunna 

erbjuda en objektiv vittnesbörd tycks förkastas av snart sagt alla de författare vilkas texter jag tagit 

del av i denna undersökning. "Nuförtiden är det självklart för de flesta, som yrkesmässigt sysslar 

med fotografi, att fotografier inte har högre bevisvärde än teckningar."37  Dock finns det alltid 

undantag för en regel och i detta sammanhang kan Susan Sontag få stå för undantaget. Sontag 

skriver i sin bok Om fotografi att:  

 

... för det första är ett fotografi inte bara en bild (på det sätt som en målning 

är en bild), en tolkning av det verkliga - det är också ett spår, ett direkt 

avtryck av det verkliga, som ett fotspår eller en dödsmask.38 

 

Sontag härleder detta till att fotografier är en registrering av ljusvågor, vilket leder oss vidare till 

diskussionen om fotografiet som indexikalt tecken. Argumentet för att fotografier skulle tillhöra 

den teckentyp som Pierce kallade index är att de är spår av de ljusvågor som registrerats vid 

exponeringstillfället. Den digitala tekniken lösgör, enligt Jan-Erik Lundström, fotografiet från dess 

indexikalitet.39  Steve Edwards däremot framhåller att digitala fotografier bygger lika mycket som 

den analoga tekniken på en indexikal relation mellan bild och referent. Detta så länge bilderna är 

gjorda med optik och ett filmplan. Edwards ger två egenskaper som kännetecknar ett fotografi. För 

det första är ett fotografi ett resultat av spår från ljus, eller andra strålningsformer, på en receptiv 

substans. För det andra är fotografier förankrade i en viss arkitektur som innefattar optik och en 

mörk låda.40 Det indexikala sambandet mellan bilden och det avbildade är omstritt, själv nöjer jag 

mig med att konstatera följande. Fotografier är resultat av det ljus som registrerats vid exponering, 

detta i sin tur innebär inte att de erbjuder objektiv och sann registrering av verkligheten.  

 

9.3 Analys av Brian Walskis fotografier  

Brian Walskis fotomontaget från Basra, Irak, består av delar från två separata fotografier tagna på 

samma plats, exponerade i snabb följd efter varandra. Montagets högra del är taget från det 

fotografi jag benämner "Original 1", den vänstra delen kommer från "Original 2". Det färdiga 

slutresultatet är även bearbetad i beskärningen samt i den inbördes storleken mellan de olika 

bildkomponenterna. Jag har valt att titta närmare på Walskis bilder då de är ett tydligt exempel på 

vad min undersökning handlar om. Vidare har jag tillgång både till originalbilderna och till det 

bearbetade slutresultatet, vilket tillåter mig att analysera hur och om betydelsen har förändrats i 

                                                
36 Tagg John, Bildens bevis, i Lundström (1993), sid 172  
37 Edwards (2007), sid 128 
38 Sontag Susan (2001), Om fotografi, Stockholm, Natur och Kultur 
39  Lundström (1993), sid 15  
40  Edwards (2007), sid 188 
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bilderna. Walskis bilder skapade rubriker då bearbetningen av dem uppdagades. Det faktum att 

Walski avskedades från sin tjänst på grund av detta gör bilderna extra intressanta, då det kan förstås 

som ett tydligt ställningstagande mot bearbetning av bilder från tidningens sida.  

 

För att undersöka betydelsen av en eventuell bildtext och hur en sådan kan förändra tolkningen av 

Walskis montage har jag testat att placera olika rubriker till bilden. Exempel på dessa medföljer 

som bilaga 2 i slutet av uppsatsen. Med hjälp av dessa enkla exempel tydliggörs vikten av kontexten 

för förståelsen av bilder. Texten fungerar antingen avlösande eller förankrande för bildens innebörd. 

 

För att vidare analysera bilderna använder jag mig av semiotisk bildanalys som jag tidigare 

redogjort för. De mer utförliga, denotativa, analyserna finns att tillgå som bilaga 3, längst bak i 

uppsatsen. I dess plats presenterar jag istället här de aktuella bilderna. I den konnotativa analysen är 

det ofrånkomligt att min personliga förförståelse av bildens inneboende tecken lyser igenom.  Även 

om jag väljer att beteckna mina tolkningar som konnotationer, dvs. kulturellt överenskomna 

betydelser, kan det mycket väl vara så att de av andra uppfattas mer som privata associationer. Min 

ansats är inte att ge en tolkning som är giltig för alla potentiella mottagare av bilden. Istället vill jag 

undersöka om originalbilderna och montagets betydelser skiljer sig åt och om den publicerade 

montagebilden förmedlar andra budskap än originalbilderna.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   Brian Walski montagebild 

 

9.3:1 Semiotisk analys, konnotativ nivå, montagebilden 

Soldatens närvaro i bilden, samt de sittande, till synes, civila människorna tolkar jag som tecken på 

krig och flykt undan våld. Människornas utseende och kläder gör att jag placerar dem i 

mellanöstern vilket i sig späder på betydelsen av krig och våld. Massmediala bilder från området 

skildrar allt som oftast just dessa ämnen. Soldatens vapen tycks inte i sig innebära ett överhängande 

hot mot de övriga människorna. Kanske är det den höjda vänsterarmen som avdramatiserar vapnets 
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närvaro. I denna tolkning måste min egen position reflekteras. Då jag förstår soldaten som 

västerländsk och på plats i Basra med uppdrag att skydda civilbefolkningen färgas min blick av 

denna förförståelse. Antagligen hade jag tolkat soldaten och vapnet på ett annat sätt om jag haft en 

annan utgångspunkt. Gesten som soldaten gör med sin hand tycks mana till lugn. Kanske uppmanar 

han de civila att sätta sig ner, att söka skydd. Kanske ropar han åt mannen med barnet att stanna. 

Människorna i bilden avslöjar inte huruvida de är rädda eller ej, istället ser de ganska lugna ut. Det 

är mannen med barnet i famnen som ser mest orolig ut. Hans blick går inte att urskilja men hans 

hukande kroppshållning konnoterar oro och rädsla. Då han är den enda som står upp förutom 

soldaten blir han extra sårbar för det eventuella hot som föreligger. Barnet i hans famn förstärker 

deras gemensamma sårbarhet. Att mannen med barnet är den ende som står upp förutom soldaten 

förstärker kontakten mellan dem och gör dem till huvudkaraktärer i bilden. De övriga civila blir 

något av en inramning av fotografiets huvudmotiv. Närheten och relationen mellan soldatens 

utsträckta hand och den civila mannens huvud förstärker ytterligare relationen mellan de båda 

männen.  

 

Bildens två huvudkaraktärer blir symboler för de inblandade i ämnet fotografiet avhandlar. Soldaten 

blir det militära, mannen med barnet i famnen blir de civila. Deras inbördes storleksskillnad 

förstärker maktskillnaderna mellan dem. Soldaten är stor, han når över bildens hela höjd, han 

sträcker sig ända in i bildens mitt. Mannen med barnet är bara hälften så stor som soldaten. Han 

hukar sig under soldatens hand, kryper ihop.  På samma sätt blir det de båda männen bär på 

betydande för bilden. Soldaten håller ett stadigt tag om sitt vapen och den hukande mannen håller 

hårt om barnet i famnen. Vapnet står för våld och makt, barnet för oskuld och sårbarhet. Militären 

håller en vakande hand över de civila.  

 

Grodperspektivet i bilden placerar betraktaren på marken, sittandes bland de övriga människorna. 

Detta i sig skapar en känsla av samhörighet med de civila. Dock skapas det även, kanske på grund 

av de mediebilder som jag är mottagare av, samt min kulturella bakgrund, en känsla av samhörighet 

med soldaten. Soldaten tolkar jag som västerländsk, en av alla de som deltar i kriget (eller 

ockupationen) i Irak. Igenkännandet och känslan av samhörighet hos mottagaren är avhängig på den 

egna erfarenheten. Det är trots allt inte en fråga om två motpoler i bilden, soldaten framstår mer 

som bevakande än som ett direkt hot mot de civila. Det skapas en relation mellan de båda höjda 

händerna i bilden, soldatens och den anonyma handen längst till höger i bild.  De två tillsammans 

med soldatens högra hand, den han håller knuten runt vapnet, bildar något av en triangel. Mannen 

med barnet hamnar inuti denna osynliga triangel. 
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9.3:2 Analys av originalbilderna 

Då de stora dragen av originalbilderna är de samma som montagebilden fyller jag i följande analys 

bara i med det som inte beskrivits tidigare. För en mer komplett förståelse bör analyserna läsas 

tillsammans. 

                Original 1                  Original 2 

 

9.3:3 Semiotisk analys, konnotativ nivå, Original 1 

Soldatens vapen är riktat mot det lilla barnet, det faktum att soldaten tittar bort gör att han verkar 

ouppmärksam på detta. Han tycks inte märka mannen som kommer gående med barnet i famnen. 

Det går inte att avgöra vart soldaten har vänt sin uppmärksamhet någonstans, men han tycks blicka 

ut över de många människorna som sitter till vänster. Av de civila till höger i bilden tittar tre 

stycken direkt på soldaten. Detta förstärker känslan av att soldaten inte är uppmärksam. Handen till 

höger tycks vifta förgäves men får inte heller den någon respons från soldaten. De två svarta 

"streck" som kommer in i bilden från vänster konnoterar långa vapenmynningar då de i form och 

färg liknar pipan på soldatens automatvapen. Mannen med barnet står ensamt i bilden, de tycks inte 

få skydd av den militära makt soldaten symboliserar. Men samtidigt ger soldatens brist på 

uppmärksamhet en känsla av att läget inte är så skarpt, inte så spänt.  

 

9.3:4 Semiotisk analys, konnotativ nivå, Original 2 

Bilden känns rörig, de olika figurerna tycks inte kommunicera med varandra, utan förbi varandra. 

Soldaten har inte kontakt med mannen med barnet, då denne vänder sig bort. Mannen i kufiya tycks 

gestikulera förgäves, soldaten ser inte åt hans håll och missar alltså det pekande fingret. De flesta 

övriga personer tittar ur bild, åt vänster, på något som bildens betraktare inte kan se. Soldatens gest 

blir i denna bild mer en uppmaning om att stanna, kanske att sitta ner, än en beskyddande gest. Min 

blick som betraktare leds genom bilden av de olika riktningarna, gesterna och blickarna. Då de inte 

"talar" med varandra uppfattas bilden som rörig och osammanhängande. Det är svårt att hitta ett 

tydligt fokus i bilden. 
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10. Resultat och tolkning 

10.1 Signifikanta skillnader mellan Walskis montage och originalbilderna 

Genom analyserna ovan tycker jag mig kunna se följande skillnader i betydelserna hos 

originalbilderna och fotomontaget. I den bearbetade bilden förstärks relationen mellan soldaten och 

mannen med barnet. Även om man inte kan se soldatens blick tycks de ha ögonkontakt med 

varandra. Soldatens gest får gehör från mannen som hukar sig ner under soldatens lyftade hand. 

Denna kontakt finns inte lika tydligt i originalbilderna då de två männens ansikten inte är vända mot 

varandra.  Soldatens gest kan signalera stopp, stanna eller mana till lugn. Både i montaget och i 

originalbild 2 är gestens innebörd öppen för flera tolkningar. Närheten till mannen med barnet är 

dock borta och gesten blir mer allmänt riktad till de civila i bilden. Soldaten upptar en större yta i 

montaget vilket gör honom mer framträdande. Det förstärker även honom som bärare av (militär) 

makt och styrka. De övriga människorna på bilden blir små och försvarslösa i jämförelse. I den 

bearbetade bilden finns ett mycket starkare centrum än i originalbilderna. I montaget samverkar de 

olika elementen för att skapa en enhetlig bild, i originalen finns inte alls samma fokus.  

 

Soldaten, dvs. den militära makten, framstår som, större, tydligare, starkare och mer uppmärksam i 

den bearbetade bilden än i originalbilderna. Mannen med barnet, dvs. de civila, hukar sig, befinner 

sig under militärens långa, starka arm. Kontakten mellan den militära makten och de civila är 

tydligare och mer framträdande i montaget än i originalbilderna. Som nyhetsförmedlare har bildens 

innebörd inte förändrats. Både originalbilderna och montaget visar på relationen mellan militären 

och de civila. Bildens betydelse är utöver det helt avhängig på i vilken kontext den publiceras. 

Tillhörande rubrik och bildtext skulle kunna förändra fotografiets innebörd i långt större 

utsträckning än vad Walskis montage har gjort. 

 

10.2 Montagets möjligheter 

Om man utgår från att sanningen är subjektiv och kontextberoende blir varje fotografi föremål för 

flera sanningstolkningar; fotografens sanning, publicistens sanning, mottagarens sanning. 

Mottagaren av en bild kan välja att utgå ifrån att se fotografiet som en objektiv representation av 

den profilmiska verkligheten, alltså verkligheten som den ser ut före exponeringen.41 Eller att se 

fotografiet som en representation av fotografens tolkning av sin uppfattade verklighet. Med det 

andra synsättet öppnar man upp för ett resonemang där ett fotomontage kan visa en än mer sann 

bild av fotografens uppfattade verklighet. Det mänskliga seendet är inte likt en kamera. Vi ser inte 

varje ögonblick, registrerar inte världen i 125-dels sekunder. Istället ser vi kontinuerligt, i tid och 

                                                
41 Edwards (2007), sid 123 
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rum, i ständig rörelse. Vi läser av verkligheten bit för bit samtidigt som verkligheten äger rum.  

Bearbetade fotografier såsom fotomontage skulle då kunna visa oss den uppfattade verkligheten 

mer korrekt avbildad än vad ett obearbetat fotografi kan göra. Detta förutsatt att fotografen ifråga 

strävade efter att uppnå denna uppfattade verklighet i sina bilder. Denna förutsättning är den samma 

som finns bakom alla fotografiska dokuments trovärdighet, även obearbetade.  

 

Dock behöver inte ett bearbetat fotografi vara mindre sant än ett icke 

bearbetat. Tvärtom kan ett bearbetat fotografi visa upp det avbildade så att 

det i högre grad ser ut som det gjorde i verkligheten.42  

 

Brian Walskis montage kan ses som en representation av vad han uppfattade då han var på plats i 

Basra. Bildens nyhetsvärde har då inte förändrats utan kan ses som Walskis rapportering från Irak 

på samma sätt som en skriven text. Skrivande journalister registrerar verkligheten och återberättar 

sedan vad de uppfattade genom sin text. Om man översatte Walskis bilder till ord skulle ingen 

reporter "skriva" bild nummer ett eller två. Alla skulle förmodligen "skriva" bild nummer tre, 

fotomontaget. Självklart kan jag inte med säkerhet säga att montaget står närmare den sanning som 

Brian Walski uppfattade på plats i Basra, Irak. Här använder jag bilderna endast som exempel på 

mina resonemang. Förutsättningen för detta resonemang är att fotografen ifråga strävar efter att 

förmedla den verklighet hon/han uppfattade. Denna förutsättning är, som jag tidigare skrivit, 

densamma även för ett obearbetat fotografi. Fotografiets objektivitet är redan så ifrågasatt att dess 

värde som sanningsvittne inte ligger hos bilden självt utan hos de institutioner som står bakom den. 

Ansvaret för att behålla fotografiets, och i förlängningen, medieaktörernas trovärdighet ligger inte 

på det fotografiska mediet, utan hos aktörerna själva.  

 

Vår läsning och förståelse av fotografiska bilder är inlärd, vilket i sig innebär att vi kan lära oss nya 

sätt att förstå, titta på och tänka kring fotografier. Montaget kan tillåta fotografen att förmedla en 

mer sanningsenlig bild av hennes/hans uppfattade verklighet än vad som fångats i en exponering. 

Fotografen frikopplas då en smula från kamerans tekniska begränsningar. Personen bakom kameran 

blir bildens uttalade kommunicerande subjekt. Hon/han registrerar sin uppfattade verklighet och har 

både kameran och den digitala tekniken till hjälp för att förmedla den. Fotomontage och den 

digitala tekniken lösgör fotografiet från den enstaka exponeringens begränsningar. Ett bearbetat 

fotografi kan spänna över tid och på så sätt rymma hela händelseförlopp i en bild. Dessa stillbilder 

kan sägas vara stilla filmer för att referera till Ulf Lundins projekt Still Films.43 Istället för att fånga 

det avgörande ögonblicket, fångas ögonblick efter ögonblick och görs synliga i en och samma bild. 

                                                
42 Dahlgren (2005), sid 17 
43 Ulflundin.nu , Still Films, http://www.ulflundin.nu, 2008-04-29 
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Liknande bilder kan visa på mönster och sociala företeelser vilka inte kan synliggöras i ett 

obearbetat fotografi. Vidare möjliggör den digitala tekniken visuella berättelser som inte 

nödvändigtvis behöver vara realistiska men ändå besitta fotografiets ikoniska och indexikala 

kvalitéer. Om inget annat så fyller förekomsten av bearbetade bilder en funktion då de belyser 

fotografiska bilders godtyckliga karaktär.  

 

Fotomontage med icke realistiska motiv kan vara mer sanna än 

obearbetade realistiska fotografier eftersom de kan visa upp sociala 

realiteter. De kan skildra förhållanden som inte är synliga i verkligheten, 

men icke desto mindre sanna. Fotomontage gör betraktaren medveten om 

den fotografiska bildens arbiträra karaktär, även i de fall de inte är 

bearbetade.44  

 

10.3 Sanningsbördan  

Ända sedan fotografiets första år har det använts för att påvisa och bevisa olika ståndpunkter. Det 

fotografiska mediet har, genom de sätt på vilket det tagits i bruk och de institutioner som brukat det, 

axlat en roll som objektiv förmedlare av verkligheten. Denna roll eller förmåga är förankrad i den 

makt som finns hos avsändaren av varje fotografi, eller som John Tagg skriver; "Fotografiets status 

som sanning måste produceras och sanktioneras institutionellt."45 Sättet vi talar om fotografi och de 

begrepp vi då använder oss av formar även de vår förståelse av det fotografiska mediet. Liknelsen 

mellan kameran och det mänskliga ögat är paradoxal i den mening att i liknelsen även ligger ett 

ställningstagande mot det mänskliga sinnets förmåga till objektivitet. Kameran anses registrera utan 

subjektiv inblandning, utan risk för "den mänskliga faktorn". Den digitala utvecklingen har väckt en 

skepsis mot fotografiers objektivitet. Denna skepsis har nått långt mycket längre än de 

fototeoretiska texter som länge hävdat fotografiets godtyckliga karaktär. Den nya tekniken har, som 

jag tidigare skrivit, satt verktyg i händerna på "gemene man" att själv handgripligen undersöka 

fotografiska utsagors relativitet.    

 

 

                                                
44 Dahlgren (2005), sid 17 
45 Tagg, Bildens bevis, i Lundgren (1993), sid 172  
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11. Slutdiskussion 

Fotografiers trovärdighet ligger inte i den enstaka bilden utan hos dess avsändare. I och med detta 

bör även ett bearbetat fotografi kunna förmedla och bära samma sanningsstatus som dess 

obearbetade like. Bearbetade fotografier kan komma närmare fotografens uppfattade verklighet än 

obearbetade bilder. Vad kameran registrerar behöver inte stämma överens med vad fotografen 

uppfattade på plats. Fotografen har möjlighet att använda både kameran och den digitala tekniken 

för att förmedla sin verklighet. Med hjälp av efterbearbetning undslipper fotografen även den 

enstaka exponeringens begränsningar. På så sätt kan ett fotografi spänna över tid och rymma hela 

referat av händelseförlopp samt visa på mönster och företeelser som inte kan synliggöras i ett 

obearbetat fotografi. Genom mitt arbete har jag försökt komma fram till vilken sorts sanningar 

bearbetade fotografier kan förmedla. Slutsatsen lyder att sanningen alltid är subjektiv men att 

efterbearbetning av bilder kan vara ett sätt att låta det förmedlande subjektet komma närmare sin 

sanning. En visuell utsaga vilken ett skapande subjekt står bakom kan förmedla just det subjektets 

sanning. Utsagor vilka gör anspråk på absolut objektivitet faller på eget grepp. Avsändaren är och 

förblir den som bär upp trovärdigheten, oavsett om fotografiet är bearbetat eller ej.  

 

Fotografiets höga bevisvärde och status som verklighetsskildrare kommer nog inte avta än på ett 

tag, då de är så självklara och integrerade i vår kultur. Framtidens generationer kommer kanske inte 

att tro sina ögon när de ser bilder av grodor som varit. Det gör de rätt i, man bör inte sätta sin tilltro 

till vad som sägs utan till vem som säger det.  
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 
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        Figur 5 - 6, exempel på eget gestalningsarbete
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13.2 Bilaga 2 

 



 III 

13.3 Bilaga 3 

13.3:1 Denotativ analys av Montagebilden 

Bilden är en fotografisk färgbild i liggande format. Motivet är taget utomhus, himlen är täckt av 

gråblå moln. Ljuset i bilden är varmt, det ser ut att vara solljus, ovanifrån snett in från höger. Det 

kastas inga skarpa skuggor i bilden utan ljuset är ganska jämt fördelat. Fotografiet är taget ur 

grodperspektiv. Himlen upptar bildens övre hälft. I den nedre halvan sitter en mängd människor på 

huk. Där marken syns ser den ut att vara täckt av ljust gulbrun sand.  

 

Människorna ser ut att ha sitt etniska ursprung ur mellanöstern. De flesta är män, men ett par 

kvinnor iklädda svarta slöjor, alternativt burkhor, syns även i bilden. Människorna på marken tittar 

alla åt olika håll. I bildens vänstra halva är personerna längre bort från kameran, i den högra halvan 

är de närmare. Längst ut till högerkanten, bland de människor som sitter där syns en öppen hand. 

Vem handen tillhör framgår inte. Handflatan är vänd mot kameran och fingrarna pekar uppåt. Bland 

människorna till höger går tydligast att utskilja tre män och en pojke. I det nedre högra hörnet 

skymtar en liggande mans rygg. Han håller upp huvudet med ansiktet bortvänt från kameran. 

 

Till vänster i bilden står en soldat, klädd i sandfärgade, kamouflagemönstrade kläder, hjälm och 

skyddsväst. Huruvida det är en kvinnlig eller manlig soldat är inte helt lätt att se, men med en viss 

generalisering kring kroppsbyggnad väljer jag att utgå från att soldaten är en man, detta för textens 

läsbarhets skull. Soldaten är avbildad i helbild, dock är hans ena fot, samt övre delen av hjälmen 

inte med i bildens utsnitt. Soldatens ansikte är i profil, kroppen har han halvt vänd in mot bildens 

centrum. Soldaten ser ut att prata eller ropa, hans mun är öppen. I höger hand håller han något slags 

automatvapen. Armen är böjd och vapnet ser ut att vila mot skyddsvästen, i höjd med bröstkorgen. 

Vapnet är riktat in mot bildens centrum. Soldaten har sin vänstra arm lyft, precis ovanför vapnet. 

Den vänstra armen och vapnet löper båda nästan parallellt med bildens över och underkant. Även 

armen är riktad inåt i bilden och dess fingrar slutar vid bildens horisontella mitt. Den lyftade vänstra 

handen är utsträckt, vinklad svagt uppåt, med handflatan nedåt. I mitten av bilden, något till höger, 

står en man och hukar sig. Han bär ett litet barn, inlindat i tyg, i famnen. De båda är ensamma på en 

liten öppen yta med sand och sten. De övriga människorna sitter antingen bakom eller till höger om 

mannen med barnet. Mannen har mörkt hår, är klädd i en blå jacka och gråblå långbyxor. Hans 

ansikte är riktat mot soldaten. Storleksmässigt upptar mannen ungefär hälften av bildens höjd, han 

når strax över bildens vertikala mitt. Soldaten och mannen med barnet utgör bildens centrala 

blickfång. Soldatens vänstra arm är riktad mot mannen och barnet. Den lyftade handen är strax snett 

ovanför mannen som kommer hukandes. Soldatens vapen pekar rakt mot mannen. 

 



 IV 

13.3:3 Denotativ analys av originalbild 1 

Soldaten är avbildad i helbild, hans båda fötter hamnar dock utanför bilden liksom den allra översta 

biten av hjälmen. Han står med kroppen vänd helt mot höger, ansiktet är vriden bort från kameran 

och man ser bara soldatens hjälm och nacke. Vapnet håller han i vänstra handen, det tycks vila mot 

kroppen. Vapnets pipa är riktat in mot bildens mitt med en svag lutning nedåt. I mitten av bilden 

hukar mannen med barnet, denne är densamme som i montagebilden. Han tittar upp mot soldaten 

vars vapen pekar direkt mot barnet i famnen. Av de civila till höger i bilden tittar tre stycken direkt 

på soldaten, en av dem är mannen med kufiya. Han har ansiktet i profil och tycks titta upp mot 

soldaten. Precis framför den mannens ansikte syns en öppen hand. Vem handen tillhör framgår inte. 

Handen är densamma som i bildmontaget. Från bildens vänstra kant sticker två svarta streck ut, vad 

de är framgår inte tydligt. De löper med en svag lutning uppåt och inåt i bilden. Bortom de strecken 

skymtar något slags ljusgul berg eller mur, alternativt byggnad. Bakom den syns lite grönska.  

 

13.3:3 Denotativ analys av originalbild 2 

Soldaten i denna bild är densamme som i montagebilden. Han är även här avbildad i helbild, men 

denna gång ryms både hjälm och fötter inom bildens utsnitt. Det är lite luft mellan hjälmen och 

bildens övre kant samt lite utrymme mellan fötterna och den undre kanten. Soldaten ser ut att vara 

mitt i ett steg, hans högra ben är böjt och foten är lyft från marken. Den höjda vänstra armen når 

inte fram till bildens mitt. Mannen med barnet har i denna bild inte klivit fram på den öppna ytan, 

utan står mitt ibland den sittande folksamlingen. Han skyms till hälften av en äldre man med grått 

hår och vita kläder. Mannen med barnet i famnen tittar åt höger i bilden, han är vänd i profil mot 

kameran. Likt soldaten upptar även mannen en mindre del av denna bild än vad han gjorde i 

montagebilden. De flesta av de sittande människorna har blicken riktad åt vänster i bilden. Till 

höger finns vad som ser ut som en stolpe av metall. Den sticker upp bakom de sittande människorna 

och sträcker sig med en svag lutning upp och ur bild. Framför stolpen halvstår eller står en kvinna 

upp. Hon har ljusgrön slöja som täcker håret. Bland människorna på höger sida av bilden sitter en 

man i huvudduk, en s.k. kufiya, och mörkblå klädsel. Han sitter vänd mot soldaten och pekar med 

vänster hand åt vänster i bilden. Bakom honom syns ytterligare en man som lägger sin hand på 

axeln/ryggen till mannen i kufiya.  


