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Sammanfattning 
 

Den bearbetade bilden används allt oftare, i allt från modereportage till nyhetssammanhang. 
I takt med att användningen av denna typ av bilder ökar måste betraktaren också lära sig att 
kritiskt analysera bilden för att den inte skall förlora all trovärdighet.  

Området som studien behandlar är användningen av bearbetade bilder i 
nyhetssammanhang, i vilken den undersökande delen är uppdelad i två undersökningar. Den 
första delundersökningen forskar i om en betraktare kan skilja på en bearbetad bild och ett 
originalfotografi, medan acceptansen för den bearbetade bilden i ett nyhetssammanhang 
undersöks i den andra delundersökningen. Till undersökningarna skapades det 15 bilder, i 
vilka fyra stycken är i originalformat med de andra är bearbetade i kategorierna: iscensatt 
fotografi, fotomontage och fotoretusch.  

Framtida forskning skulle kunna gå in mer på de etiska och kulturella aspekterna, samt 
huruvida kunskapen om den bearbetade bildens möjligheter påverkar betraktaren. 

 

Nyckelord: Fotografi, bearbetning, nyheter, bearbetningsprogram, retusch, iscensatt, 
montage 
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1 Introduktion 
Den bearbetade bildens ökade förekomst i mediesamhället beror till stor del på att 
bearbetningsprogrammen har blivit lättare att komma i kontakt med. Det som bekymrar 
bildteoretiker är att bildens traditionella trovärdighet kommer att gå förlorad eftersom den 
bearbetade bilden syns allt mer i nyhetssammanhang.  

Den digitala tekniken har skapat nya möjligheter för stillbilden, men de flesta människor 
räknar med att bilder som publiceras i nyhetssammanhang skall ge en verklig skildring av en 
händelse. Kan en bearbetad bild skildra en händelse på ett korrekt sätt? Eller är alla typer av 
bearbetning etiskt fel? Teoretikernas röster går brett isär i frågan då några menar att den 
bearbetade bilden aldrig kan skildra en händelse på ett trovärdigt sätt medan andra menar 
att en bearbetad bild kan lyfta en händelse genom att bildelement förstärks. 

Frågan är denna: anser en betraktare att det är etiskt fel att använda bearbetade bilder i 
nyhetsammanhang? Denna studie genomförs för att få en inblick i hur toleranta människor 
är angående den bearbetade bilden samt om människor kan se skillnad på ett 
originalfotografi och en bearbetad bild.  
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2 Bakgrund 
Att bearbeta och förändra fotografiska bilder är en företeelse i fotograferingens historia som 
fanns tillgänglig långt innan bearbetningsprogram som till exempel Photoshop skapades. 
Trots att en av de första kända bearbetade bilderna är från år 1860 anses fotografiet 
fortfarande som en opartisk verklighetsskildrare (Farid, 2010).  Eftersom dagens 
bearbetningsprogram är tillgängliga för allmänheten och de dessutom är relativt lätta att 
hantera kan allmänheten bearbeta och förändra bilders innehåll. Då tekniken i dagens 
samhälle erbjuder allmänheten att bearbeta bilder menar kritiker att bildens opartiska 
verklighetsskildring kommer att gå förlorad. 

Jan-Erik Lundström skriver i boken Tankar om fotografi att den fotografiska bilden 
används för att skildra en verklighet och att betraktarna av bilden förväntar sig att den skall 
skildras. Trots denna förväntan på bilden bör betraktaren vara införstådd med att kameran 
inte är objektiv, eftersom den är ett verktyg som är styrd av en fotograf, en människa som 
gör medvetna och omedvetna val av hur verkligheten skall skildras (Lundström, 1993:14ff). 

”(…) a photography is not only an image (as painting is an image), an interpretation of the 
real; it is also a trace, something directly stenciled off the real, like a footprint (…)” (Sontag, 
1979:154). Sedan Sontag skrev denna teori angående den fotografiska bilden har 
bearbetningsprogrammens tillgänglighet för allmänheten blivit större, men trots att 
bearbetningarna har blivit vanligare är den fotografiska bilden fortfarande en skildring av 
den verkliga händelsen i grunden (Tagg, 1993:177f).  

2.1 Den bearbetade bilden 
Med hjälp av olika behandlingsprogram kan man göra stora förändringar i en bild. Det går, 
till exempel, att skilja intressanta och vackra detaljer från resten av bilden för att förändra 
den valda detaljen och man kan också byta ut valda bildelement (Pettersson, 2001a:59). 
Bearbetning innebär att man medvetet styr betraktarens uppfattning av en verklighet med 
hjälp av bildens element, styrningen kan bestå av enkla knep som ett genomarbetat val av 
bilder eller en beskärning. En större förändring av innehållet ändrar i hög grad  betraktarens 
uppfattning av skildringen i bilden (Pettersson, 2001a: 70ff).   

”En omarbetad digital bild ser ut som ett fotografi, men är gjord som när man tecknar och 
målar” är ett av många exempel på hur beskrivningen av en bearbetad bild ser ut (Carlsson & 
Koppfeldt, 2003:56).  Anna Dahlgren skriver att reglerna för användningen av en bearbetad 
bild har blivit hårdare efter att den digitala tekniken introducerades i tidningsvärlden. 
”Tidigare kunde de till exempel sätta samman två bilder till en eller ta bort ett objekt från en 
bild, till och med i ett nyhetsfotografi.”. En av de intervjuade i boken Fotografiska drömmar 
och digitala illusioner menar att den främsta orsaken till de hårdare reglerna är att 
bearbetning av bilder har blivit svårt att upptäcka med den digitala tekniken. Manipulerade 
bilder får inte användas i nyhetssammanhang utan en förklarande text om att bilden är 
bearbetad (Dahlgren, 2005:63). Kjeldsen menar, å andra sidan, att det aldrig har varit lätt 
att upptäcka om en bild är bearbetad eller inte. Skillnaden mot tidigare är att det i dag är 
lättare för privatpersoner att bearbeta bilder på grund av de digitala programmens 
tillgänglighet (Kjeldsen, 2002: 45f). 
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I Pressens samarbetsnämnds sammanställning av regler för Press och TV finns det två 
paragrafer som handlar om den bearbetade bilden. Under rubriken ”publicitetsregler” 
nämns den bearbetade bilden två gånger första gången i paragraf fyra som förklarar att 
bilden inte får användas på ett ”missvisande sätt”. Den andra paragrafen lyder: 

”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.” (Pressens samarbetsnämnd, 2007) 

En av orsakerna till dessa paragrafers existens är att öka nyhetstidningarnas trovärdighet 
hos läsarna eftersom digital bearbetning ständigt ökar i utsträckning. Fred Ritchin påpekar 
detta i boken Bildens förändrade värld där han skriver att sanningstolkningen i fotografiet 
är lika oviss idag som innan den digitala bearbetningen existerade (Ritchin,  1991:81). 

2.1.1 Den bearbetade bildens kategorier 
Det finns flera olika typer av omarbetning av bilder och dessa kan grupperas i kategorier 
beroende på den teknik som används vid omarbetningen. Innebörden av samlingsordet 
Bearbetad bild innefattar ”(…) att bildelement tillförts, avlägsnats eller förändrats efter den 
ursprungliga registreringen” (Dahlgren, 2005:14f). Denna studie reflekterar över iscensatt 
fotografi, fotomontage och fotoretusch något som den gestaltande delen av studien också 
illustrerar. Avgränsningen beror på att det är dessa bearbetningar som är vanligast i 
nyhetssammanhang. 

Iscensatt fotografi: är när fotografen förändrat eller påverkat innehållet i bilden innan 
fotograferingen. I denna kategori ingår bilder som innehåller ett ”skådespeleri” det vill säga 
fotografen arrangerar helt innehållet i bilden. Denna typ av iscensatt fotografi benämns i 
många sammanhang tableau vivant, vilket betyder levande bild (Carlsson & Koppfeldt, 
2003:29). Den andra kategorin av iscensatt fotografi är när bildinnehållet modifieras i en 
lägre grad, som när fotografen lägger till eller tar bort ett föremål i kompositionen innan 
fotograferingen. 

Fotomontage: är en omarbetning av en bild då flera bilder sammansätts till en helhet och 
därmed skapas ett nytt bildinnehåll (Carlsson & Koppfeldt, 2003:42). Fotomontaget är ett 
sätt att understryka viktiga inslag i bilden och fotografens intention är således att påverka 
betraktaren (Burgin, 1992:166ff).  

Fotoretusch: är när bildelement tas bort eller ändras, samt när fotografen ändrar bildens 
färg eller gör den svarvit. Retusch innebär att ta bort information som registrerades av 
misstag vid fotograferingen samt att förändra bildelementen så att de motsvarar 
utseendeidealet (Dahlgren, 2005:36).  

2.2 De etiska reglerna och fotografiet  
Varje betraktare och varje fotograf har egna personliga uppfattningar om etik och moral. En 
vanlig definition på dessa två begrepp är att etik tillhör normsystemet och att moral är 
knutet till en konkret handling (Petersson m.fl., 2005:33).  

”Etiken tar sig inte in första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en  ansvarig 
hållning inför den publicistiska uppgiften.” står det i inledningen av Etiska regler för press, 
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radio och tv (Pressens Samarbetsnämnd, 2010:7). Den paragraf som berör den bearbetade 
bilden nämns under ”yrkesregler” där det i paragraf nio står att bilden inte får förfalskas 
(Pressens Samarbetsnämnd, 2010:10). 

Att fotografen medvetet vilseleder betraktaren genom att lägga till eller ta bort innehåll i en 
bild är etiskt fel, såvida betraktaren inte uttryckligen blir informerad om att bilden är 
bearbetad. Den etiska grundregeln är att bilden inte får vara diskriminerande beträffande 
religion, kön eller ras eftersom bilden respektera ett socialt ansvar (Pettersson, 2001a:48ff).  

Thomas Anderberg skriver i avhandlingen Nyhetsbilder- etik påverkan att reglerna som 
existerar angående den bearbetade bilden och etiskt handlande har som uppgift att minska 
missförhållanden i nyhetssammanhang. Konflikten som frekvent uppkommer i diskussionen 
kring etik och fotografi är hur etiken skall återspeglas i urvalet av bilder i 
nyhetssammanhang. Integritet och välbefinnandet hos betraktaren måste styra användandet 
av bearbetade bilder i nyhetssammanhang eftersom kameran inte kan skildra den precisa 
verkligheten (Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:7f). 

2.3 Det bearbetade fotografiet och verkligheten 
I genrer som konst- och reklamfotografi är toleransen högre för bearbetade bilder, medan 
det existerar en nolltolerans för denna sortens bilder i dokumentär- och nyhetssammanhang. 
Fotografiets ändamål har alltid varit att föra en konversation med betraktaren där bilden 
föreslår var fokus skall ligga i innehållet. Eftersom bilden i en oförändlig punkt förmedlar 
verkligheten, betraktaren ser bildinnehållet, alltså existerar det i verkligheten, har bilden en 
trovärdighet i berättandet av en händelse. Av den anledningen är det missvisande att 
fastställa att den digitala bildbehandlingen har tagit bort sanningsinnehållet i bilden 
(Ritchin, 1991:142f). 

En lösning till att öka bildens trovärdighet i nyhetssammanhang har varit att skriva att 
bilden är bearbetad. Problemet enligt kritiker är att bilden utan denna text blir klassad som 
en korrekt dokumentation av en händelse (Gripsrud, 2002:152). Att betraktaren tolkar 
bildelement som en objektiv sanning av en händelse anser Ritchin är felaktigt, eftersom den 
objektiva sanningen av bildelementen grundas i urvalet av bilder (Ritchin, 1991:143). 
Nyhetstidningarna har en stor möjlighet att förändra bildinnehållet utan att påverka de 
etiska aspekterna genom att fotografen ändrar ljuset i bilden, förändrar utvalda bildelement 
eller beskär för att trycka samman bildinnehållet (Pettersson, 2001a:33).  

För att en bild skall publiceras i nyhetssammanhang existerar det en bildpolicy som 
beskriver de krav som bilden måste uppfylla: ”Journalistiskt innehåll, Trovärdighet, 
Läsbarhet, Relevans, Teknisk kvalitet, Presentation”. Genom att bilden uppfyller bildpolicyn 
blir den tidsmedveten och mer informativ i nyhetssammanhang (Andersson-Ek m.fl., 
1999:60f). Det råder en strikt bildcensur för de bilder som publiceras i nyheter i Sverige, 
detta eftersom bilder som publiceras inte får anses stötande för betraktaren. Bilder som 
publiceras i svenska nyhetssammanhang visar i regel inte döda personer eller liknande 
bildelement som kan uppfattas som etiskt och kulturellt stötande (Pettersson, 200i:a:13ff).  

Vilém Flusser skriver i boken En filosofi för fotografin att bilden påverkar betraktarens 
kritiska medvetande eftersom den åsidosätter texten i ett nyhetssammanhang. Flusser 
menar att texten i en artikel är instruktioner för hur bilden skall tolkas och att bilden är den 
huvudsakliga fokuspunkten. Bildens påverkan på betraktaren beror på att texten är 
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underordnad bilden, texten förklarar inte bilden utan underhåller med ytterligare 
information (Flusser, 1992:63-69). 

 

2.4. Visuell retorik och fotografi 

Den visuella retoriken strävar efter att ”beröra, intressera och engagera” (Carlsson & 
Koppfeldt, 2003:14). I den visuella retoriken klassas de medier in som med eller utan 
assistans av text övertyger betraktaren om en verklighet, som till exempel fotografiet och 
former (Kjeldsen, 2002:166f). Benämningen former inom visuell retorik innebär de element 
som går att urskiljas i till exempel en abstrakt tavla (Lindberg, 2000). Inom retoriken har det 
alltid eftersträvats starka bilder, som berör ögat och därmed förtydligar budskapet. I 
nyhetssammanhang däremot, eftersträvas det obestridliga och uppenbara, att bild 
tillsammans med text blir bevis (Carlsson & Koppfeldt, 2003:86ff). 

Eftersom det oftast är lättare att komma ihåg bild än text, används fotografiet i 
nyhetssammanhang för att påverka betraktarens känslor. Känslorna som nyhetsbilderna 
generellt vill förmedla betraktaren är att bilden existerar därför att fotografen var där när det 
hände. Begreppet kairos är en viktig aspekt i den visuella retoriken, eftersom begreppet 
understryker den bildliga kvaliteten och tidpunkten för att fånga händelsen (Kjeldsen, 
2002:178ff). Den visuella retoriken samverkar med former av vilka de estetiska inte är i 
fokus utan det är objektet, som till exempel bilden, som övertygar om bildinnehållet 
(Kjeldsen, 2004:56). 

2.4.1 Semiotik 
Enligt semiotikens lära är världen uppbyggd av tecken och det är konstruktionen av- och 
kommunikationen hos tecknet som beskriver bildinnehållet till skillnad från retoriken som 
övertygar om bildinnehållet (Berger, 1999:78). Utgångspunkten i semiotiken är att bilden 
tolkas av tecken, som omfattar ”ett uttryck och ett innehåll” (Eriksson & Göthlund, 
2008:36). 

Den semiotiska analysen tydliggör orsaken till varför till exempel en bild påverkar och 
uppfattas på ett visst sätt av en betraktare. Eftersom bildvärlden är uppbyggd av tecken 
betyder dessa någonting personligt för varje betraktare (Berger, 1999:81ff). Människor är 
generellt inte medvetna om hur olika tecken påverkar känslor och beteende, utan 
betraktaren tolkar omvärlden utifrån personliga normer och värderingar. Den semiotiska 
analysen urskiljer tecknen i bilden och förklarar vad de betyder för en kultur. På grund av 
detta är den analytiska metoden idealisk  för att tolka uttrycken som de visuella formerna 
skapar (Lindgren & Nordström, 2009:160f). 

2.4.2 Ikonografi 

Ikonografi är beskrivning av bilder, i vilken arbetsprocessen av den analytiska metoden sker 
i fyra etapper. I den första etappen ackumuleras material, det vill säga bilder och metoder för 
att genomföra analys anskaffas. Den andra etappen innebär en granskning av materialet och 
den tredje att bilderna grupperas i kategorier för att slutligen en undersökning av bildens 
utseende skall kunna göras (Johannesson, 2001:230ff). 
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Metoden för att genomföra en ikonografiska analys schemalade Erwin Panofsky år 1939 i sitt 
verk Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art Renaissance. Panofskys 
trestegsmetod börjar med en pre-ikonografisk beskrivning i vilken bildinnehållets betydelse 
definieras. Därefter görs den ikonografiska analysen då bildens sekundära betydelse 
klarläggs, den sista och slutgiltiga delen i analysen är den ikonografiska tolkningen då 
bildelementens betydelse tolkas (Eriksson & Göthlund, 2008:33). 

Det essentiella i en ikonografisk bildanalys är iakttagelse, betraktaren gör en beskrivning av 
bildinnehållet med en inriktning på detaljerna. Bildinnehållet granskas när analytikern 
undersöker former, färger och betydelser i bilden för att sätta dem i en kontext.  
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3 Problemformulering  
Fotografiet har, liksom sina besläktade medier, möjligheten att förmedla händelser på olika 
sätt beroende på hur avsändaren vill skildra dem (Pettersson, 2001a:34). Eftersom 
bearbetade bilder förekommer alltmer i nyhetssammanhang undersöker denna studie om 
det bearbetade fotografiet kan skildra en händelse på ett respektabelt sätt det vill säga att 
mottagaren får den verkliga händelsen gestaltad. Anna Dahlgren skriver, i likhet med 
teoretikern André Bazin, att den fotografiska bilden är sann om bilden är ”(…) ett avtryck av 
någonting som har funnits eller utspelat sig i verkligheten” (Dahlgren, 2005:17). Kan man 
applicera denna sanningssyn på en bearbetad bild? Och om man kan detta, finns det en 
skyldighet att meddela betraktaren att bilden är bearbetad? Jag vill med denna studie 
undersöka i vilken grad det är accepterat att en bild som kan användas i ett 
nyhetssammanhang bearbetas.  Studien utgår från följande frågeställningar: 

• I vilken grad kan en betraktare avgöra om en bild är bearbetad eller inte? 

• I vilken grad accepterar en betraktare en bearbetad bild i ett nyhetssammanhang? 
o Om denna acceptans finns, i vilken grad kan bilden vara bearbetad? 
o Om denna acceptans finns, anser betraktaren fortfarande att bilden är 

trovärdig? 

Studien utgår från två hypoteser, av vilka den ena innebär att ”yngre” personer är mer 
accepterande till den bearbetade bilden, eftersom de blivit exponerade för bearbetade bilder 
i tidig ålder (Dahlgren, 2005:22ff). Som en följd av detta utgår denna studie från att ”äldre” 
personer förhåller sig mer kritiskt till bilder. Den andra hypotesen innebär att bildens 
trovärdighet påverkas om dess betraktare uppfattar att den är bearbetad, även om 
betraktaren accepterar att bilden publicerats i ett nyhetssammanhang. 

3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningarna är studien uppdelad i tre delar. Den första delen är en 
teoretisk del i vilken tidigare forskning redovisas. Den andra delen är ett praktiskt arbete 
som dels består av att fotografera, och i vissa fall bearbeta, den tagna bilden och dels 
undersöka vad människor anser om bearbetade bilder. Denna del av studien består av en 
tvådelad kvantitativ undersökning i vilken testgrupper besvarar frågor angående bearbetade 
bilder för att få en inblick i vad människor generellt anser om dem. För att besvara 
frågeställningarna sammanställs och analyseras resultatet av delundersökningarna. För att 
lyfta fram bildanalysens betydelse kommer i slutet av studien den ikonografiska bildanalysen 
att sammankopplas med svarsresultaten från delundersökningarna. 

3.1.1 Fotografering 

Den gestaltande delen av studien består av 15 fotografier indelade i följande fyra kategorier 
originalfotografi, iscensatt fotografi, fotomontage och fotoretusch. Fördelningen av bilderna 
i studien är:  

• Originalfotografi: 4 bilder 

• Iscensatt fotografi: 3 bilder 

• Fotomontage: 5 bilder 

• Fotoretusch: 3 bilder 
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Beträffande de bearbetade bilderna arrangeras de iscensatta bilderna innan fotografering 
och bildelement läggs till eller tas bort. Fotomontagebilderna är bearbetade i Photoshop och 
information har både lagts till och tagits bort i bilden. Fotoretuschen består av att förfina de 
existerande bildelementen. Eftersom studien undersöker i vilken grad som betraktaren 
accepterar att bilden är bearbetad i ett nyhetssammanhang är omfattningen av 
bearbetningen varierande. Några av bilderna är märkbart bearbetade, medan andra 
bearbetningar är mer diskreta. Den sista kategorin av fotografier är originalfotografier. 
Dessa bilder är inte på något sätt bearbetade. Det enda som har gjorts när dessa bilder togs 
är inställningar i kameran. Några av bilderna i studien följer inte den bildcensur som 
existerar i svenska nyhetssammanhang, detta för att variationen av bildinnehållet skall bli 
bredare.   

3.1.2 Delundersökning  

I denna studie kommer från och med nu följande begrepp att användas: betraktare och 
respondenter. Begreppet respondenter används när det gäller de specifika personer som har 
medverkat i studiens delundersökningar, medan begreppet betraktare används när det 
gäller personer i allmänhet som därmed inte har medverkat i studien. Betraktare är således 
en term som används på ett generellt plan.  

Undersökningsdelen består av två delundersökningar med två testgrupper i vardera 
undersökning. Varje delundersökning besvaras av 40 personer. Frågorna som testgrupperna 
besvarar handlar om i vilken grad de kan urskilja ett bearbetat fotografi från ett 
originalfotografi och dels om deras attityder till bearbetade bilder, dels i vilken grad 
betraktaren accepterar bearbetade bilder i nyhetssammanhang.  

Gemensamt för båda delundersökningarna är att båda innehåller samma generella 
attitydfrågor till bearbetade bilder. Dessa frågor har inte några tillhörande bilder utan 
fokuserar istället på respondenternas förhållningssätt till den bearbetade bilden: 

1. Vad anser du  är en bearbetad bild? 
2. Känner du till att vissa bilder som publiceras är bearbetade eller förändrade? 
3. Anser du  att det är acceptabelt att en bearbetad bild publiceras? 

o Om ja: i vilken utsträckning och på vilket sätt skulle bilden kunna vara 
bearbetad? 

4. Om bilder som används i nyhetssammanhang vore bearbetade, skulle detta minska 
……bildens trovärdighet? 

 

Delundersökning I undersöker om respondenterna kan se skillnad på en bearbetad bild 
och ett originalfotografi samt hur bildens trovärdighet förändras om den upplevs som 
bearbetad. Delundersökningen består av samtliga bilder i studien (bilaga 1). Den kvantitativa 
analysen av delundersökning I innehåller beteende och kunskapsfrågor. Beteende och 
kunskapsfrågor har ”objektivt sett korrekta svar” något som krävs i delundersökning I för att 
kunna göra en mätning av svaren (Østby, Knapskog, Helland & Larsen, 2003:139ff). Fråga 1 
besvaras med ja eller nej medan följdfrågorna är fritextfrågor. Delundersökning I innehåller 
följande frågor: 

1. Anser du att denna bild är bearbetad? 
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o Om ja: i vilken utsträckning och på vilket sätt skulle bilden kunna vara 
bearbetad? 

o Om ja: anser du att bildens trovärdighet har minskat eller ökat på grund av 
bearbetningen? 

Delundersökning I testas på två testgrupper, där testgrupp Ia består av respondenter med 
stor bildvana. Definitionen ”stor bildvana” betyder i denna studie personer som jobbar 
och/eller är utbildade inom media. Testgrupp Ib består av respondenter som inte besitter en 
lika stor bildvana som testgrupp Ia, det vill säga personer som kommer i kontakt med bilder 
via Internet, tidningar och TV men som inte har en utbildning i ämnet. 

Delundersökning II undersöker om respondenterna anser att den bearbetade bilden är en 
opartisk förmedlare av verkligheten. Enkätmaterialet består av bilden i bearbetad form till 
vänster samt i originalformat till höger (bilaga 2). Båda bilderna står tillsammans med en 
tänkbar nyhetsrubrik. Den kvantitativa analysen i delundersökning II består av attitydfrågor. 
Det som är typiskt för attitydfrågor är att respondenten har en egen åsikt, något som är en 
viktig aspekt för att kunna få en inblick i acceptansen bearbetade bilder i 
nyhetssammanhang (Østby m.fl., 2003:141f).  Fråga 1 och 2 besvaras med ja eller nej medan 
följdfrågorna är fritextfrågor. 

1. Skulle du acceptera den bearbetade versionen av bilden i ett nyhetssammanhang? 
o Varför skulle du acceptera/inte acceptera att den bearbetade bilden används i 

ett nyhetssammanhang? 
 

2. Anser du att den bearbetade versionen tillsammans med rubriken gör nyheten mer 
eller mindre trovärdig? 

o Varför anser du att den bearbetade versionen tillsammans med rubriken blir 
mer/mindre trovärdig? 

 

Delundersökning II besvaras av två testgrupper. Testgrupp IIa består av människor födda på 
eller tidigare än 1960-tal medan testgrupp IIb består av personer födda på 1980-talet eller 
senare. Anledningen till undersökningen är för att undersöka om personer födda senare än 
1980-tal är mer accepterande mot den bearbetade bilden eftersom de är ”uppvuxna” med 
den, eller om hypotesen är felaktig (Dahlgren,2005:22ff). 

3.1.2.1 Del undersökning I & II – redovisning av svar 

Studien består av en kvantitativ analys där respondenternas svar redovisas i olika 
stapeldiagram. Anledningen till att studien består av en kvantitativ analys är för att en sådan 
analys oftast uppfattas som mer exakt (Østby m.fl.,2003:157). Varje bild redovisas också 
med ett stapeldiagram som visar respondenternas svar. Svaren på de frågor som besvarats 
med fritext tolkas och grupperas sedan samt redovisas i olika diagram. Dessa svar jämförs 
sedan och resultatet analyseras. 
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4 Tidigare forskning 
”Aldrig tidigare har vi haft tillgång till och blivit exponerade, eller utsatta, för så många 
bilder som nu” skriver Pettersson och menar vidare att det idag existerar så många bilder att 
hälften av dem försvinner i mediebruset (Pettersson, 2001a:83). Teoretiker som Pettersson, 
Dahlberg och Kjeldsen anser att dagens barn och ungdomar har ett kritiskt sätt att se på 
bilder eftersom den digitala tekniken har möjliggjort ett friare förhållningssätt till 
bildspråket. Eftersom barn och ungdomar i tidig ålder lär sig att förhålla sig kritiska till 
bilder, finns en oro att bildens trovärdighet kommer att försvinna helt (Pettersson, 
2001a:82). 

4.1 Fotografiska drömmar och digitala illusioner 

Dahlgren skriver i  studien Fotografiska drömmar och digitala illusioner (2005) att de 
bearbetade bilderna ökade i antal i Sverige under 1990-talet, till följd av att Photoshop 
lanserades till Windows-datorer år 1992 samt att Internet slog igenom samtidigt som den 
stora IT-boomen inträffade. En ytterligare orsak till att den bearbetade bilden blev vanligare 
i nyhetssammanhang under 1990-talet var för att bearbetningsprogrammen gjorde det 
lättare att omarbeta bilder än tidigare (Dahlgren, 2005:174ff). Trots detta faktum behöver 
inte den bearbetade bilden vara mindre sann än originalbilden, den bearbetade bilden kan 
visa händelsen mer sanningsenligt än originalbilden (Dahlgren, 2005:17f). 

Författaren anser att det alltid är etiskt fel att manipulera bilder. Att bearbeta bilder kan vara 
till fördel och kan till och med lyfta bildinnehållet, men bearbetningen skall hålla sig inom 
ramarna för kategorierna: iscensatt fotografi, montage och komposition (Dahlgren, 
2005:13f). Det finns inte  en enda bild som inte är bearbetad, detta på grund av att det hos 
fotografen alltid finns en tanke om hur bilden skall skildras. Å andra sidan är det möjligt att 
kulturellt diskutera om den bearbetade bilden och originalbilden, hör samman med ”den 
fotografiska teorin och praktiken” (Dahlgren, 2005:15ff).  

4.2 Bildmanipulering 

Pettersson konstaterar i studien Bildmanipulering att den tekniska utvecklingen av 
bearbetningsprogram har förändrat förutsättningarna för hur bilder används och påverkar i 
mediesamhället. Missanvändning av bearbetade bilder i nyhetsrapportering eskalerar och 
bildens trovärdighet blir allt mindre eftersom det har blivit komplicerat för betraktaren att 
upptäcka om en publicerad bild är bearbetad eller inte. I takt med att 
bearbetningsprogrammen utvecklas minskar bildens trovärdighet, speciellt den fotografiska 
bilden är särskilt utsatt (Pettersson, 2001a:83f). 

Den bearbetade bilden kan beskrivas som ett sätt för fotografen att försöka styra 
betraktarens uppfattning av en händelse. Fotografen kan försöka styra betraktaren på olika 
sätt, dels genom att behålla det ursprungliga bildinnehållet: ”(…) Genom ett väl genomtänkt 
urval av bilder, genom noggrann beskärning och genom att skriva bildtexter kan man 
påverka och styra människors uppfattning av verkligheten i önskad riktning” och dels genom 
att förändra bildelement: ”Genom att förändra vissa bildelement i syfte att ändra bildens 
innehåll och därmed påverka människors uppfattning av den verklighet bilden till synes 
skildrar (Pettersson, 2001a:58f).   
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Den digitalt manipulerade bilden började synas i nyhetssammanhang under 1980-talet, 
sedan dess  har den bearbetade bilden haft en stor inverkan på hur bilder hanterats och hur 
betraktaren uppfattat dem (Pettersson, 2001a:29f). I nyhetssammanhang figurerar både 
medveten och ibland omedveten bearbetning av bilder genom urval, ändring av bildelement 
eller missvisande bildtexter. Betraktaren missleds av bearbetade bilder eftersom det sällan 
finns en möjlighet för honom/henne att bedöma vad som hände vid fotograferingstillfället. I 
de moderna bearbetningsprogrammen går det i princip att förändra en bild hur som helst, 
för den som besitter de nödvändiga kunskaperna (Pettersson, 2001a:14). 

Om de bearbetade bilderna fortsätter att bli vanligare i nyhetssammanhang kommer 
trovärdigheten för mediesamhället att minska eftersom de regler, riktlinjer och normer som 
existerar idag inte räcker. En lösning på problemet är att människor som arbetar med bilder 
håller sig inom existerande lagar och riktlinjer samt att betraktaren utbildas i ett kritiskt 
förhållningssätt. Bildens enda möjlighet att fortfarande inneha någon trovärdighet är att 
betraktaren utbildas i ”bildspråk, kritisk analys och källkritik” (Pettersson,2001a:85). 

4.3 Nyhetsbilder etik – påverkan 

I Styrelsen för psykologiskt försvars studie Nyhetsbilder etik – påverkan (2000) skriver 
pressfotografen Hans Paul ”Det största hotet mot pressbilden är inte digital manipulering”. 
Det största hotet ligger i att fotografen anser sig vara ”gudabenådade sanningsbärare”. 
Liksom Pettersson (2001a:83) anser han att det största hotet mot bilden är att betraktaren 
inte kan avslöja den bearbetade bildens styrda budskap. Bilden liknar alltmer det skrivna 
ordet på grund av att man kan göra olika versioner av den. Paul anser att bilden inte återger 
en större sanning än det skrivna ordet och kan därför inte ses som en objektiv 
sanningsgivare (Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:11ff).  

”För mig har två ord blivit ytterst viktiga, (…) ”verklighetstrogen” och ”sanningsenlig” (…)”. 
Paul menar att dagens mediesamhälle fokuserar på det verklighetstrogna i bilden och att 
bilderna bearbetas efter den standarden. Å andra sidan, borde fokus vara på det 
sanningsenliga på grund av att det är först då som bearbetningsprogrammen kan bli ett 
viktigt verktyg i nyhetssammanhang (Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:13). Att 
plocka bort de små detaljerna anses vara lika fel som att bearbeta om hela bilden, det vill 
säga att manipulera bilden, detta eftersom detaljerna kan ge konkreta exempel till händelsen 
i bilden (Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:21). 

Skillnaden mellan en manipulerad bild och en arrangerad bild analyseras i studien, och Paul 
förkastar den manipulerade bilden. Dock menar han att fotografer arbetar fram en egen 
version av bilden genom att framhäva olika bildelement såsom ”(…) göra dem ljusare, tonar 
ner det som är mindre viktigt och som  distraherar. (…) centrerar, skärper vissa delar och 
kanske blurrar vissa (…)” (Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:19).  Anledningen till att 
denna sortens modifiering av bilden enligt Paul inte anses som en bearbetning är  att detta 
var något som fotografer tidigare medvetet eller omedvetet gjorde med hjälp av kameran. 

Det finns ingen skillnad mellan en manipulerad och en arrangerad bild, detta eftersom 
fotografen i båda versionerna av bearbetningen försöker styra betraktarens åsikter (Styrelsen 
för  psykologiskt försvar 2000:20f). Göran Stütz menar att bilden kan fungera som ”(…) 
förtrollare, förförare och åsiktsmanipulerare och den ”verklighet”, som den ofta gör anspråk 
på att återge kan i själva verket vara ett tillrättalagt falsarium.” (Styrelsen för  psykologiskt 
försvar, 2000:4). Stützs beskrivning av bilden är en fortsatt diskussion av Pauls tankegång 
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kring den manipulerade och arrangerade bilden, och han skriver att likheten mellan de två 
bearbetningarna, förutom att fotografen försöker styra betraktaren, är att bilden blir en 
förvrängning av en händelse (Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:19ff). 

 



 13 

5 Genomförande  

5.1 Förstudie 

 

Fig.1. Brian Walskis fotomontage från 2003, där bild I och II är sammansatt för att skapa en 
nykomposition (bild III). 

 

Bearbetade bilder är i mediesammanhang ingen ovanlighet. I genrer som mode och reklam 
har toleransen för denna typ av bild blivit så hög att originalbilden inte längre existerar. Till 
en följd av detta är oron stor att toleransen för bearbetade bilder skall öka och betraktaren 
inte skall uppleva bilden så som ledaren för amerikanska tidskriften Life  deklarerade år 
1936: ”Att se livet, att se världen, att med egna ögon bevittna stora händelser, att betrakta de 
fattigaste ansikten och de högmodigas gester, att se märkliga saker… att se och njuta av att se 
och förundras, att se och bli informerad.” (Edwards, 2007:55f). Problematiken som har 
uppstått är att betraktaren måste förhålla sig kritisk till bilder, detta trots att tidskrifter 
hävdar att de alltid publicerar sanningsenliga bilder, om inte annat anges. Trots detta 
publiceras montage, retuscherade bilder och iscensatta fotografier nästintill dagligen i 
tidskrifter världen runt (Pettersson, 2001b:75f). 

Det filmade bevismaterialet mot poliserna som sköt två hundar hösten 2012 är den största 
inspirationskällan till denna studie (Aftonbladet, 2012a). Anledningen till att det 
amatörfilmade materialet är en stor inspirationskälla är det faktum att polisen hävdar att 
materialet är bearbetat, trots flera vittnens utsagor om händelseförloppet. Frågan  angående 
hur mycket den bearbetade bilden egentligen påverkar betraktaren uppstod och blev en 
naturlig ingång till denna studies frågeställningar.  

Eftersom denna studie behandlar bearbetade bilder i nyhetssammanhang har också Brian 
Walskis fotomontage från Irakkriget 2003 inspirerat (fig.1). Bilden bidrog till att debatten 
om bearbetade bilder i nyhetssammanhang startade, detta på grund av att bilden 
publicerades på Los Angeles Times förstasida. Som en följd av montaget fick Walski avgå 
från sitt arbete på nyhetstidningen och han har senare erkänt montaget. Men trots att 
montaget från Irak 2003 skapade stora rubriker förekommer denna typ av bilder i 
nyhetssammanhang och debatten om vad som får och inte får göras med nyhetsbilder är lika 
aktuell tio år efter Walskis Irakmontage. 

”A child’s toy lies amidst broken glass from the shattered windows of an 
apartment block near those that were demolished by Israeli air strikes in 
Tyre, Southern Lebanon, Monday, August 7th, 2006.” (Morris,2010) 
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Så lyder fotografen Ben Curtis beskrivning av sin bild som frontas av en Musse Piggleksak 
(fig.2). En bild som enligt fotografen själv inte är iscensatt. Trots att fotografen i det här 
fallet menar att bilden inte är iscensatt så händer detta ofta i nyhetssammanhang. Ett bevis 
på detta kan tyckas vara att efter Curtis ”Musse Piggbild” hade publicerats dök det upp 
många krigsbilder där barnleksaker var placerade i blickfånget. Detta inspirerade till 
genomförandet av denna studie om vad en betraktare anser är bearbetat fotografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Ben Curtis ”Musse Piggbild” 

Studien behandlar även betraktarens tolerans av den bearbetade bilden i 
nyhetssammanhang och till detta har inspiration kommit från den debatt som uppstod då ett 
företag erbjöd retuschering av barns skolfotografier hösten 2012 (Aftonbladet, 2012b). När 
det kommer till retuschering av bilder av barn finns det uppenbarligen en gräns för vad som 
är accepterat och inte, men finns denna gräns när det gäller bilder som används i  
nyhetssammanhang?  

5.2 Progression: fotografering 
5.2.1 Bildinnehåll 

Studien handlar bland annat om betraktarens tolerans av bearbetade bilder i 
nyhetssammanhang. Ett sätt att undersöka detta är att koppla samman en bild med en 
nyhetsrubrik. Femton nyhetsrubriker valdes ut från olika dagstidningar och utifrån dessa 
komponerades bilder med anknytning till rubrikernas innehåll (bilaga 3). Därefter inleddes 
det fotografiska arbetet. Bilderna har bearbetats i varierande grad alltifrån subtila 
förändringar till omfattande omarbetningar. Några av bilderna är mer bearbetade än vad de 
sannolikt skulle ha varit om de hade publicerats tillsammans med en nyhetsartikel. 
Anledningen till att omfattningen av bearbetningen varierar är för att kunna göra en 
undersökning som ger  en inblick i vad människor anser om den bearbetade bilden i 
nyhetssammanhang samt om en betraktare kan avgöra om en bild är bearbetad eller inte. 

”Den kultur och det samhälle vi lever i påverkar i mycket stor utsträckning vilka tolkningar 
av bilden som överhuvudtaget är möjliga” (Pettersson, 2001b:65). Med tanke på detta samt 
att betraktare uppfattar bilder och texter på olika sätt innehåller samtliga bilder i studien 
element som återfinns i nyhetsrubriken. Dock är inte per automatik samtliga bildelement 
representerade i  nyhetsrubriken och vice versa. Att bilden ”talar” till respondenterna är en 
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viktig aspekt i studien på grund av att det är bilden som lockar betraktaren att läsa en text 
(Styrelsen för  psykologiskt försvar, 2000:11-25).  

5.2.2 Fotografering och urval  

 

Fig.3. Arkivbild från 2011 som har retuscherats. 

Bilderna till studien fotograferades i olika vinklar, detta för att på ett naturligt sätt kunna 
bearbeta bilderna. Fotografering av en händelse i olika vinklar kan också ha betydelse för hur 
bilder tolkas (Eriksson & Göthlund, 2008:155ff). Bilderna som togs tills studien bestod inte 
enbart av motiv som skulle gestaltas till en nyhetsrubrik utan miljöbildsfotografering var en 
stor del av den gestaltande delen. Genom att ta ett stort antal miljöbilder fick jag en bildbank 
som kunde användas vid bearbetningen. 

I ett av fallen är bilden en privat arkivbild från 2011 som har retuscherats. Under 
arbetsprocessen övervägde jag att använda en nytagen bild och göra ett fotomontage med 
delar av arkivbilden. Valet att använda arkivbilden och endast göra en retusch togs på grund 
av att nyhetsrubriken och arkivbilden passade bra ihop (fig.3). 

Studien tar ståndpunkt utifrån tankegången att ”Bilder antas påverka människors självbild 
och bild av omvärlden” (Becker, 1998:31). Sambandet mellan Beckers tankegång och 
frågeställningarna i denna studie är att betraktarens förhållningssätt gentemot bilder 
varierar beroende på hur betraktaren upplever omvärlden och därmed påverkas acceptansen 
av den bearbetade bilden. 

5.2.3 Originalfotografi 

De fyra originalfotografierna är helt i originalformat. Detta betyder att de inte har beskurits 
eller att bildelementens färger har ändrats i ett bildbehandlingsprogram utan att utsnittet 
valdes direkt vid fotograferingen. Detta val grundades på estetiska aspekter och inte på 
kompositionsregler. För att framhäva färgerna i bilderna användes ett porträttobjektiv som 
förstärker färgerna likt det som vanligtvis görs manuellt i bearbetningsprogram. Eftersom 
porträttobjektivet förstärker färgen utan inverkar av den som fotograferar betraktas detta, i 
denna studie, inte som en bearbetning. 

Anledningen till att studien använder ett porträttobjektiv som förstärker färgerna är att en 
betraktare upplever att bilden är mer trovärdig om den är i färg. Det önskvärda är att 
bildelementen består av naturliga toner eftersom dessa påminner betraktaren om världen 
runt omkring  (Pettersson, 2001b:76f).  
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5.2.4 Bearbetning 

Nedan följer en genomgång av arbetsprocessen av bearbetning i kategorierna: iscensatt 
fotografi, fotomontage och fotoretusch som studien behandlar.   

5.2.4.1 Bearbetning: iscensatt fotografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

Fig.4. Bilden har iscensatts genom att barnskor och leksaker har placerats ut. 

Denna studie innehåller tre iscensatta fotografier, i vilka bildelementen har komponerats 
innan fotograferingen. I några av fallen är bilden kraftigt arrangerad och i andra fall mindre. 
De typer av iscensättning som denna studie använder är de som vanligtvis används i 
nyhetssammanhang. Det som kännetecknar en iscensatt bild är att fotografen framhäver de 
delar som på ett önskvärt sätt kan tänkas påverka betraktaren (Styrelsen för  psykologiskt 
försvar, 2000:23).  

För att variera iscensättningen i bilderna arbetar denna studie utifrån tre av det iscensatta 
fotografiets fyra underkategorier dramatisk-, lyrisk- och didaktisk iscensättning. Den 
dramatiska iscensättningen innebär att nyhetsbilder framställs som: ”a) något överraskande 
eller chockartat b) något pågående (nutid) som ej är avslutat (…)”. Den lyriska 
iscensättningen gestaltar bilden som: ”a) något typiskt och förväntat (metadiskurs) b) något 
pågående (nutid) som avslutas (…)” och den didaktiska iscensättningen slutligen som 
gestaltar: ”a) något logiskt i en händelsekedja b) något passerat (dåtid) c) något som 
förmedlas objektivt och vetenskapligt av någon”. Den dramatiska- och den lyriska 
iscensättningen innebär dessutom båda två ”c) något som gör sken av att iakttas direkt” 
(Nordström & Åstrand, 1999:81f). 
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Eftersom de iscensatta bilderna bearbetades direkt vid fotograferingen gjordes valet att 
arbeta vidare med bildelementens färger i Photoshop. Efterbehandlingen bestod av att 
neutralisera delar av  bildens färger för att skapa en neutral komposition i vilken fokus 
hamnade på det arrangerade i kompositionen (fig.5). Anledningen till varför efterbehandling 
av de iscensatta fotografierna kändes nödvändig var för att ge det arrangerade i bilden ett 
extra lyft som skulle fånga betraktarens uppmärksamhet.  

5.2.4.2 Bearbetning: fotomontage 

 

Fig.4. Exempel på ett montage från denna studie. Det vitmarkerade i bilden är tillagt, det vill säga att 
fönster på byggnaden har lagts till, att fåglar ovanför och på byggnaden har tillkommit samt att större 
och kraftfullare moln har tillkommit för att rama in bilden. Slutligen har även fönster tagits bort från 
byggnaden (svartmarkerat).  

 Studien består av fem montagebilder och arbetsprocessen med att bearbeta dessa började 
med att fem grundbilder valdes ut. Efter att grundbilden var vald lades bilden i Photoshop 
där den sattes samman med andra bilder för att skapa en nykomposition. Eftersom bilderna 
under fotograferingsprocessen togs i olika vinklar utnyttjades dessa bilder för att på ett 
naturligt sätt ändra i kompositionen. Detta beslut togs på grund av att i de flesta av de kända 
fallen av montage i nyhetssammanhang används en händelses olika vinklar och tillfällen för 
att få en mer händelserik komposition. Samtliga fem montage består dock inte av bilden 
tagen i olika vinklar och vid olika tillfällen utan av helt olika bildelement som har använts för 
att förhöja bilden. Det som alla montagen i denna studie har gemensamt är att de innehåller 
minst ett bildelement som är taget från en annan ursprungsbild, som till exempel att himlen 
ändras genom att moln från en annan plats läggs på. 

Variationer skapades i montagebilderna för att ge undersökningen en stor bredd av 
bearbetningar. Några av montagens bildelement ändrades drastiskt och budskapet kan 
upplevas som ändrat medan andra montage behöll den ursprungliga kompositionen 
(fig.4).Förutom att sätta samman ursprungsbilden med andra bilder redigerades 
bildelementens färger. Detta gjordes endast för att göra den färdiga bilden naturlig i tonen så 
att möjliga skarvar av de insatta bildelementen försvann.  

5.2.4.3 Bearbetning: fotoretusch 

Retuschen av bilderna i denna studie har skett genom att bilderna har lagts in i Photoshop 
där de senare har bearbetats. Två av de tre retuscherade bilderna har bearbetas till en mer 
svartvit nyans. Detta gjordes för att undersöka om respondenterna anser att detta är 
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bearbetning eller inte. I något av fallen har det lagts på en Vignetteeffekt, det vill säga att 
bilden har gjorts ljusare eller mörkare i bildkanten (fig.6). 

I några av bilderna har bildelement retuscherats bort för att ge bilden ett renare intryck. 
Anledningen till att redigera bort bildelement är ett försök att lyfta fram de önskvärda 
elementen i bilden samt ta bort eventuella störningar som skulle kunna påverka 
respondenternas intryck av bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Bilden har beskurits och en mörk Vignetteeffekt har lagts på bilden för att ge den en inramning. 
Utöver detta har färgtonen dragits ned för att ge bilden ett lugnare intryck. Efter detta gjordes bilden 
svartvit och den fick även en varmtoning. Den önskvärda uppfattningen hos betraktaren är att bilden 
skall upplevas som lugn och behaglig utan någon störning. 

5.2.5 Diskussion om estetik och trovärdighet  

Studien har utgått ifrån att det estetiska i bilderna påverkar betraktaren. Bilderna har 
fotograferats med målet att de skall vara estetiskt tilltalande och att det skall finnas en 
tolkningsmöjlighet i dem. Huvudtanken var att skapa bilder som förmedlar en känsla, en 
trovärdighet. Under bearbetningsprocessen arbetades det fram en slutbild som hade 
naturliga toner och det bearbetade blev ett med de övriga bildelementen. Detta var en viktig 
aspekt på grund av att bilderna skulle ”förmedla en nyhet”. 

På grund av det estetiska i bilden är det sannolikt att respondenterna i delundersökning I, 
som undersöker om en betraktare kan se skillnad på om en bild är bearbetad eller original, 
kommer att uppfatta bilderna som relativt trovärdiga. Studiens bilder kommer att 
presenteras för respondenterna som nyhetsbilder och detta kommer sannolikt också att öka 
deras trovärdighet. Nyhetsbilder upplevs i allmänhet som trovärdiga medan till exempel 
reklambilder upplevs som mindre trovärdiga (Pettersson, 2001b:76). 

I delundersökning II presenteras den bearbetade bilden bredvid den obearbetade 
tillsammans med en nyhetsrubrik för att bildelementens innebörd lättare skall nå ut till 
respondenterna, men eftersom delundersökning II behandlar acceptansen av bearbetade 
bilder i nyhetssammanhang kommer de att balansera mellan att vara trovärdiga eller inte. 
Bearbetade bilder har överlag en mindre trovärdighet och sannolikt kommer det estetiska i 
bilderna inte spela någon roll i denna delundersökning eftersom nyhetsbilderna visas i både 
original- och bearbetat format bredvid varandra. 
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6 Analys 

6.1 Motivering av metoden för delundersökningarna 
Denna studie har använt sig av kvantitativa undersökningar som innehåller beteende- och 
kunskapsfrågor samt attitydfrågor (Østby m.fl., 2003:139ff). Eftersom delundersökningarna 
är uppdelade i två separata delar genomfördes pilotintervjuer för att kontrollera om 
delundersökningarnas utformning var begriplig och om frågorna upplevdes som relevanta. 
Resultatet av pilotintervjuerna var positiva och delundersökningarna färdigställdes till 
respondenterna.  

Delundersökningarna genomfördes på två dagar, en dag för vardera delundersökning. 
Respondenterna till vardera delundersökning samlades och de fick, som tidigare nämnts, 
enkäten i utskrivet format. Anledningen till detta var att nyheter fortfarande publiceras i 
pappersformat och att människor enligt Hansson förhåller sig mer kritiska och negativa till 
bilder som publiceras på Internet (Hansson, 2009). Detta är ett fenomen som denna studie 
inte har valt att ta hänsyn till, utan fokus ligger på hur bilder i nyhetssammanhang 
accepteras.  

6.2 Motivering av val i delundersökningarna 
Som nämnts i tidigare kapitel är denna studie uppdelad i två delundersökningar, som i sin 
tur är uppdelade i två delar, del I & del II. Del I innehåller exakt samma frågor i båda 
delundersökningarna eftersom delundersökningarna undersöker två olika aspekter av 
bearbetade bilder i ett nyhetssammanhang. Genom att inte inkludera bilder i Del I fick 
respondenterna möjligheten att svara på vad de ansåg om bearbetade bilder utan att bli 
påverkade av studiens gestaltande del. Del I av delundersökningarna var även intressant 
eftersom den gav analysen och slutdiskussionen en bredare insyn i vad respondenterna 
anser generellt om bearbetade bilder i nyhetssammanhang. 

6.2.1 Delundersökning I – del II  

Delundersökning I undersöker om respondenten kan se skillnad på en bearbetad bild och en 
originalbild. Frågeställningen som den besvarar är: i vilken grad kan en betraktare avgöra 
om en bild är bearbetad eller inte?. Respondenterna som deltog i delundersökning I bestod 
av följande testgrupper: 

Ia: Personer med ”stor bildvana”. Studien defineras ”stor bildvana” med personer 
som arbetar eller är utbildade inom media. 

Ib:  Personer som med största sannolikhet inte besitter lika stor bildvana som 
respondenterna i testgrupp Ia. 

Respondenterna valdes ut efter kriteriet att de som skulle medverka i testgrupp Ia besatt en 
akademisk utbildning inom bild och media, samt att de resterande 20 respondenterna i 
delundersökning I inte uppfyllde dessa kriterier. 
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6.2.2 Delundersökning II – del II  

Delundersökning II undersöker om respondenten anser att det är acceptabelt att en 
bearbetad bild gestaltar en nyhetshändelse. Frågorna som delundersökning II besvarar är: I 
vilken grad accepterar en betraktare en bearbetad bild i ett nyhetssammanhang?, Om 
denna acceptans finns, i vilken grad kan bilden vara bearbetad?, Om denna acceptans 
finns, anser betraktaren fortfarande att bilden är trovärdig?. Trovärdigheten som 
undersöks i den här studien är inte isolerad av bildens bearbetning. Det som efterfrågas i 
delundersökning II är om respondenterna anser att bilden är trovärdig trots att den är 
bearbetad tillsammans med en nyhetsrubrik.  Respondenterna som deltog i delundersökning 
II bestod av följande testgrupper: 

IIa: Består av 20 personer som inte fick vara yngre än 45 år, det vill säga vara födda 
senast 1968. Denna åldersgrupp har med största sannolikhet inte blivit lika 
exponerad för bearbetade bilder under sin uppväxt.  

IIb: Består av 20 personer som inte fick vara äldre än 25 år, det vill säga vara födda 
efter 1988. Med största sannolikhet har dessa personer blivit mer exponerade för 
bearbetade bilder under sin uppväxt än de i testgrupp IIa. 

Anledningen till åldersglappet mellan testgrupperna var att få en bättre inblick i vad den 
”äldre” och den ”yngre” generationen anser.  

6.2.3 Redovisning av arbetsprocessen vid gruppering av fritextfrågorna  

Eftersom båda delundersökningarna innehöll fritextfrågor tolkades svaren och placerades i 
olika grupper. Under tolkningsprocessen av dessa svar lästes de igenom ett par gånger så att 
de lättare skulle kunna grupperas i en kategori som svarar mot den specifika frågans kontext. 
Kategorierna varierar således från fråga till fråga. 

Del I (samma i båda delundersökningarna): 

Fråga: Vad anser du är en bearbetad bild? 

Svarskategorier: 

• Alla bilder är bearbetade 
• Det finns inga bearbetade bilder 
• Sammansättning av olika bilder (fotomontage) 
• Redigering av färger 
• Iscensättning/ direktiv av fotografen 
• Retuschering  
• Effekter/filter/vignette 

Fråga: Anser du att det är acceptabelt att en bearbetad bild publiceras? Om ja: i vilken 
utsträckning och på vilket sätt skulle bilden kunna vara bearbetad? 

Svarskategorier: 

• Modifiering av färg 
• Retuschering 
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• Det är inte acceptabelt 
• Collage (inte fotomontage)  

Delundersökning I – del II  

Fråga: Anser du att denna bild är bearbetad? Om ja: i vilken utsträckning och på vilket sätt 
skulle bilden kunna vara bearbetad? 

Svarskategorier: 

• Bildelement har lags till 
• Bildelement har tagits bort 
• Bilden har retuscherats 
• Bildens färg har ändrats 
• Bilden är för skarp 
• Iscensättning 

Fråga: Anser du att denna bild är bearbetad? Om ja: anser du att bildens trovärdighet har 
minskat eller ökat på grund av bearbetningen? 

Svarskategorier: 

• Ökat 
• Minskat 
• Varken ökat eller minskat 

Delundersökning II – del II  

Fråga: Skulle du acceptera den bearbetade versionen av bilden i ett nyhetssammanhang? 
Varför skulle du acceptera/inte acceptera att den bearbetade bilden används i ett 
nyhetssammanhang? 

Svarskategorier: 

• Det är fel att använda bearbetade bilder i sådana sammanhang 
• Alla bilder är bearbetade  
• Förändringen är för drastisk 
• Förändringen är så marginell att det inte har någon betydelse för bildbetydelsen 
• Bildens trovärdighet är borta 
• Bildens trovärdighet har ökat 

Fråga: Anser du att den bearbetade versionen tillsammans med rubriken gör nyheten mer 
eller mindre trovärdig? Varför anser du att den bearbetade versionen tillsammans med 
rubriken blir mer/mindre trovärdig?  

Svarskategorier: 

• Alla bilder är bearbetade 
• Förändringen är för drastisk 
• Förändringen är så marginell att det inte har någon betydelse 
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• Bildens trovärdighet är borta 
• Bildens trovärdighet har ökat 
• Bilden och rubriken hör ihop 

6.3 Redovisning av respondenternas svar  
Till varje delundersökning kontaktades 40 respondenter (totalt 80 stycken) som tackade ja 
att delta. Tyvärr kom några återbud i sista minuten som gjorde att deltagandet i 
delundersökningarna ser ut som följer: delundersökning I: 36 stycken respondenter samt 
delundersökning II 39 respondenter. Utöver detta har svar plockats bort på grund av att de 
inte var användbara. Ett exempel på denna typ av svar är: ”Jag känner det på mig”. Trots 
bortfallet av respondenter och bortfallet av svar fanns det tillräckligt många svar för att 
kunna sammanställa den kvantitativa analysen av svarsresultatet. 

Nedan följer sammanfattningar av resultaten till delundersökningarnas olika delar samt 
tillhörande diagram. Förkortningarna som finns till höger om diagrammet betyder: 

a: antal svarande 

ab: inte användbara svar 

t: totalt antal svarande i delundersökningen  

6.3.1 Delundersökning I & II – del I  

6.3.1.1 Fråga 1 

 

 

Tabell 1. Svarsresultat från delundersökning I och II, testgrupper: Ia, Ib, IIa och IIb. Fråga 
1. 
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Tabell 2. Svarsresultat från delundersökning I, testgrupper: Ia och Ib. Fråga 1.  

Tabell 3. Svarsresultat från delundersökning II, testgrupper: IIa och IIb. Fråga 1. 

 
6.3.1.2 Fråga 2 

 

 

Tabell 4. Svarsresultat från delundersökning I och II, testgrupper: Ia, Ib, IIa och IIb. Fråga 
2. 
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Tabell 5. Svarsresultat från delundersökning I, testgrupper: Ia och Ib. Fråga 2. 

Tabell 6. Svarsresultat från delundersökning II, testgrupper: IIa och IIb. Fråga 2. 

6.3.1.3 Fråga 3 

 

 

Tabell 7. Svarsresultat från delundersökning I och II, testgrupper: Ia, Ib, IIa och IIb. Fråga 
3. 
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Tabell 8. Svarsresultat från delundersökning I, testgrupper: Ia och Ib. Fråga 3. 

Tabell 9. Svarsresultat från delundersökning II, testgrupper: IIa och IIb. Fråga 3. 
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Tabell 10. Svarsresultat från delundersökning I och II, testgrupper Ia, Ib, IIa och IIb. 
Följdfråga. 
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Tabell 11. Svarsresultat från delundersökning I, testgrupper Ia och Ib. Följdfråga. 

Tabell 12. Svarsresultat från delundersökning II, testgrupper IIa och IIb. Följdfråga. 

 

6.3.1.4 Fråga 4 

 

 

Tabell 13. Svarsresultat från delundersökning I och II, testgrupper: Ia, Ib, IIa och IIb. Fråga 
4. 

 

 

 

 

36.5	  

37	  

37.5	  

38	  

38.5	  

Ja	   Nej	  

Om	  bilder	  som	  används	  i	  
nyhetssammanhang	  vore	  bearbetade,	  

skulle	  detta	  minska	  bildens	  trovärdighet?	  

a.=	  75	  
ab.=	  0	  
t.=	  75	  
	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

Modi2iering	  av	  färg	   Retuschering	   Collage	  (inte	  
fotomontage)	  

Delunderdersökning	  I	  

Ia	  

Ib	  

a.=16	  
ab.=	  1	  
t.=	  36	  
	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

Modi2iering	  av	  färg	   Retuschering	   Collage	  (inte	  
fotomontage)	  

Delunderdersökning	  II	  

IIa	  

llb	  

a.=	  13	  
ab.=	  2	  
t.=	  39	  
	  



 27 

Tabell 14. Svarsresultat från delundersökning I, testgrupper: Ia och Ib. Fråga 4. 

Tabell 15. Svarsresultat från delundersökning II, testgrupper: IIa och IIb. Fråga 3. 

 

6.3.2 Analys av resultat delundersökning I och II, del I 

Den första delen av studiens enkäter, del I, undersöker vad respondenterna anser om den 
bearbetade bilden och dess möjligheter. På frågan om vad de anser att en bearbetad bild är 
svarar majoriteten av alla respondenter att alla bilder är bearbetade. Detta är ett resultat 
som inte var väntat eftersom detta till en viss del innebär att respondenterna förhåller sig 
kritiska till alla bilder som de ser, både i samband med nyheter och i andra sammanhang. 
Vid en analys av de enskilda resultaten från delundersökningarna framkommer det att 
delundersökning I’s testgruppgrupp Ia, det vill säga de med ”stor bildvana”, är de 
respondenter som förhåller sig mest kritiska till bilder. Ytterligare ett resultat som går att 
urskilja från delundersökning I är att svaren från testgrupp Ib ,respondenterna som inte 
besitter stor bildvana, inte är mer spridda än vad de andra tre testgruppernas svar är. 
Delundersökning II testgrupper, som delades in efter ålder, har även dessa varit lite mer 
spridda i sina åsikter. Det som kan urskiljas är att majoriteten av de ”äldre” respondenterna, 
testgrupp IIa, anser att bilder som är retuscherade eller iscensatta är bearbetade bilder 
medan testgrupp IIb, som består av de ”yngre” respondenterna, anser att bilder med effekter 
är bearbetade. 

På frågan om respondenterna känner till att bilder som publiceras kan vara bearbetade 
konstateras det att svarsresultaten inte skiljer sig mellan de fyra testgrupperna. 
Svarsresultaten visar att den största delen av respondenterna oavsett åldersgrupp eller 
bildvana är medvetna om att bilder som publiceras är bearbetade.  

Svaren på frågan som undersökte om respondenterna ansåg det acceptabelt att en 
bearbetad bild publiceras skiljer sig markant mellan de två delundersökningarna. 
Respondenterna  med ”stor bildvana” och inte lika stor bildvana från delundersökning I var 
mer accepterande av de bearbetade bilderna än respondenterna från delundersökning II. 
Vad det gäller skillnader mellan respondenter inom samma delundersökning var de med 
”stor bildvana” de som var mest accepterande till att bearbetade bilder publiceras.  
Respondenterna i delundersökning II var inte lika accepterande som de i delundersökning I 
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och  det framkommer tydligt att testgruppen med ”äldre” personer, IIa, var de som var minst 
accepterande av alla respondentgrupper. 

Följdfrågan till frågan om huruvida respondenten accepterade att bearbetade bilder 
publiceras handlade om i vilken utsträckning och på vilket sätt bilden skulle kunna vara 
bearbetad för att fortfarande upplevas som acceptabel. Respondenternas svar uppvisade 
inga större skillnader. Modifiering av färg samt retuschering var de två saker som uppgavs 
mest frekvent. Även vid denna fråga kan man urskilja att testgrupp Ia, de med ”stor 
bildvana”, var de som till störst del accepterade bearbetning. 

Den sista frågan i del I undersöker om respondenterna anser om bildens trovärdighet 
minskar om den publicerade nyhetsbilden är bearbetad. Svarsresultaten visar tydligt att 
bearbetning påverkar bildens trovärdighet. Vid en närmare analys av hur 
delundersökningarnas grupper individuellt har svarat kan man se en stor skillnad. I tre 
testgrupper, Ia, Ib och IIa, har majoriteten av respondenterna svarat att trovärdigheten 
minskat. I den fjärde gruppen, IIb, som består av respondenter som är yngre än 25 år, visar 
det sig att en stor andel av de svarande inte anser att bearbetning påverkar bildens 
trovärdighet. 

6.3.3 Delundersökning I, del II – svarsresultat i diagram 

Nedan redovisas respondenternas svar i diagram för vardera respondentgrupp. 

 

 

Tabell 16. Svarsresultat från delundersökning I: testgrupp Ia. Fråga 1. 
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Tabell 17. Svarsresultat från delundersökning I: testgrupp Ia. Följdfråga 1. 

 

 

Tabell 18. Svarsresultat från delundersökning I: testgrupp Ia. Följdfråga 2. 
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Tabell 19. Svarsresultat från delundersökning I: testgrupp Ib. Fråga 1. 

 

Tabell 20. Svarsresultat från delundersökning I: testgrupp Ib. Följdfråga 1. 
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Tabell 21. Svarsresultat från delundersökning I: testgrupp Ib. Följdfråga 2. 
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6.3.4 Delundersökning II, del II – svarsresultat i diagram 

Nedan redovisas respondenternas svar i diagram för vardera testgrupp. 
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Tabell 22. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIa. Fråga 1. 

 

Tabell 23. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIa. Följdfråga 1. 
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Tabell 24. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIa. Fråga 2. 

 

Tabell 25. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIa. Följdfråga 2. 
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Tabell 26. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIb. Fråga 1. 

 

 

Tabell 27. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIb. Följdfråga 1. 
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Tabell 28. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIb. Fråga 2. 

 

Tabell 29. Svarsresultat från delundersökning II: testgrupp IIb. Följdfråga 2. 
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betraktaren att bilden är trovärdig?. Resultatet av delundersökningen visar att 
respondenterna generellt accepterade bearbetade bilder i nyhetssammanhang. 
Svarsresultaten visar att både den ”äldre” testgruppen, IIa, och den ”yngre”, IIb, var mest 
accepterande till de bilder som var retuscherade. Fotomontage och iscensatt fotografi kom 
på andra respektive tredje plats. 

Svarsresultaten gör det möjligt att konstatera att acceptansen för den bearbetade bilden i 
nyhetssammanhang är hög, samt att bilderna kan vara relativt mycket bearbetade utan att 
acceptansen för dem minskar. Det intressanta med svarsresultaten är att fotomontagen är 
mer accepterade än de iscensatta fotografierna. En anledning till detta kan vara att 
förändringarna är större i de iscensatta fotografierna än i fotomontagen. 

Trots att respondenternas åsikter angående hur mycket en bild kan vara bearbetad för att 
kunna accepteras i ett nyhetssammanhang var relativt lika gick åsikterna isär när det gällde 
trovärdigheten. De ”äldre” respondenterna, IIa, ansåg oftare att bildernas trovärdighet hade 
minskat på grund av bearbetningen. Respondenterna i IIb, de ”yngre”, ansåg däremot oftare 
att bildernas trovärdighet hade ökat genom bearbetningen. 

6.3.5 Analys om ålderns betydelse 

Studien utgick ifrån hypotesen att ”äldre” personer var mer kritiska till bearbetade bilder än 
”yngre”, sannolikt till följd av att de yngre blivit exponerade för bearbetade bilder i större 
utsträckning i tidig ålder (Dahlgren, 2005:26). För att utvärdera denna hypotes delades 
respondenterna i delundersökning II in i grupperna IIa, i vilken respondenter som var äldre 
än 45 år deltog, samt i IIb vars respondenter var yngre än 25 år. 

Den äldre respondentgruppen, IIa, förhöll sig mer kritisk till den bearbetade bilden i den 
första delen, del I, av undersökningen medan de yngre respondenterna i IIb var mer 
öppensinnade angående bearbetade bilder. Svarsresultaten ändrades i delundersökningens 
andra del ,del II, som visar att respondenternas ålder inte hade någon inverkan på 
acceptansen av bilderna.  

I del I av delundersökning I och II var respondenterna i testgrupp IIa mycket kritiska till 
bearbetade bilder. När samma testgrupp senare svarade på del II av delundersökning II var 
de mycket mer positivt inställda till bearbetade bilder. En möjlig anledning till varför 
respondenterna i grupp IIa ändrade uppfattning kan bero på att del II innehöll bilder. 
Genom att respondenterna fick möjlighet att sätta den bearbetade bilden i kontext med hur 
denna typ av bilder används i nyhetssammanhang kan möjligen uppfattningen ha ändrats. 

Resultatet som framkom av studiens undersökning var att hypotesen till största del inte 
stämde. Om det faktum att del II innehöll bilder och en uppräkning av de olika typer av 
bildbearbetning som studien behandlar och att detta kan ha påverkat respondenterna så att 
majoriteten av de ”äldre” personerna ändrade uppfattning kan det framhållas att studiens 
hypotes till viss del stämde. Resultatet kan trots detta tolkas som om det finns ett kritiskt 
bildseende i alla åldrar.  

6.3.6 Analys om acceptans och trovärdighet 

Den andra hypotesen som denna studie utgick från var att trots att respondenterna 
accepterade den bearbetade bilden i nyhetssammanhang så kunde bildens trovärdighet 
påverkas. Denna hypotes visade sig stämma då majoriteten av respondenterna kunde 



 37 

acceptera bearbetade bilder i nyhetssammanhang men de flesta ändå svarade att bildernas 
trovärdighet hade påverkats. 

En möjlig anledning till varför de flesta respondenterna kunde acceptera en bearbetad bild 
men däremot inte ansåg bilden som trovärdig är att det i dagens samhälle publiceras så 
många bearbetade bilder att många betraktare inte längre anser att bilder är trovärdiga. Om 
detta är anledningen till respondenternas svarsresultat kan det resultera i att bilden som förr 
ansågs som trovärdig och sanningsenlig, i framtiden inte längre besitter något värde 
(Hansson, 2009). 

6.3.7 Sammankoppling av den ikonografiska bildanalysens betydelse och 
svarsresultatet 

Av svarsresultatet från studiens delundersökningar framkommer det att respondenterna i 
testgrupp Ia som behärskade den ikonografiska bildanalysen, i vilken bildelementen tolkas, 
lättare accepterade den bearbetade bilden. En anledning till detta kan bero på att den 
ikonografiska bildanalysens huvuddel består av att iaktta olika bildelement för att sätta 
samman dessa med syfte att förstå betydelsen i bilden.  

Genom att analysera svarsresultateten från studiens två delundersökningar går det att 
urskilja att respondenterna i delundersökning I, som inte lade märke till bildelementens 
betydelse hade mycket svårare att se skillnad på ett originalfotografi och en bearbetad bild. 
Respondenterna i delundersökning II å andra sidan hade svårare att acceptera den 
bearbetade versionen av bilden på grund av att de inte förstod innebörden av bildelementen. 

Sammanfattningen av svarsresultatet är att om en betraktare granskar bilden för att sätta 
dess bildelement i en kontext kommer de lättare att förstå bildens olika element. Genom att 
en betraktare gör en ”snabb” ikonografisk bildanalys kommer bildens budskap att nå 
mottagaren. När en betraktare kan analysera bildelementens betydelse finns möjligheten att 
bildens trovärdighet inte påverkas lika mycket (Hansson, 2009).  
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur stor acceptans den bearbetade bilden hade när den 
användes i ett nyhetssammanhang, samt om en betraktare kunde skilja på ett 
originalfotografi och en bearbetad bild. En undersökning av detta slag är intressant eftersom 
denna typ av bilder dagligen publiceras i olika nyhetssammanhang. För att göra 
undersökningen delades den upp i två delar, i vilken delundersökning I hade som syfte att 
besvara om en betraktare kan se skillnad på ett originalfotografi och en bearbetad bild, 
medan delundersökning II undersökte om det fanns en acceptans för den bearbetade bilen i 
nyhetssammanhang.  

Studien bestod av 15 bilder, vilka var indelade i kategorierna: originalfotografi, iscensatt 
fotografi, fotomontage och fotoretusch. De kategorier av bearbetning som användes i 
delundersökningarna var de som är vanligast i nyhetssammanhang. Bilderna var anpassade 
till hur man idag använder bilder i nyhetssammanhang. Svarsresultatet som analyserades 
fram i studiens delundersökningar var att betraktare kan se skillnad på ett originalfotografi 
och en bearbetad bild, samt att acceptansen för den bearbetade bilden i ett 
nyhetssammanhang var hög. Vidare framkom det även att trots att acceptansen fanns för 
denna typ av bilder så påverkades trovärdigheten för den. 

I studiens två delundersökningars gemensamma del framkom det att majoriteten av 
respondenterna ansåg att alla bilder är bearbetade. Respondenterna med ”stor bildvana” 
var de som förhöll sig mest kritiska medan respondenterna som tillhörde den ”äldre” 
respondentgruppen till största majoritet ansåg att den bearbetade bildens trovärdighet 
påverkades. Respondentgruppen som var mest öppensinnad till den bearbetade bilden var 
de personer som var yngre än 25 år. 

7.2 Slutdiskussion 
Den fotografiska bilden som verklighetsskildrare har nämnts i bakgrundskapitlet i vilket 
teoretikers synpunkter har redovisats. Denna studie tar ståndpunkt i att bilden aldrig är en 
objektiv verklighetsskildrare av verkligheten eftersom alla bilder är påverkade av hur 
fotografen vill skildra en händelse. Detta innebär att även de bilder som anses vara 
originalfotografier är påverkade av hur fotografen vill ”skildra” verkligheten. Studiens syn på 
bildens verklighetsuppfattning grundar sig, likt det som Dahlgren anser (2005:13f), att det 
egentligen inte finns en enda bild som inte är bearbetad, samt Anderbergs  
verklighetsbegrepp om att bilden inte kan skildra den precisa verkligheten (2000:7f). Det 
kan tyckas vara motsägelsefullt att ta stånd punkt i att det i grund och botten inte finns en 
enda bild som inte är bearbetad när studien dels består av fyra originalfotografier och dels 
eftersom en av frågeställningarna lyder: I vilken grad kan en betraktare avgöra om en bild 
är bearbetad eller inte?. Anledningen till denna motsägelsefulla kontrovers är för att det 
fortfarande publiceras originalfotografier i nyheter samt för att de fyra bilderna som 
representeras har det gjorts det minsta möjliga från mig, som fotograf, att påverka 
betraktaren.  

Av svarsresultaten går det att urskilja att majoriteten av respondenterna har samma 
förhållningssätt till den fotografiska bilden som denna studie. Det går även att tydligt se att 
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respondenterna, oavsett ålder och akademiskbakgrund, förhåller sig mycket kritiska till 
bilden. Studien visar att det ökade användandet av bearbetade bilder i nyhetssammanhang 
är något som betraktaren accepterar, men att bildens trovärdighet påverkas som en följd. 
Som Farid (2010) skriver anses bilden, trots att den har bearbetats sedan mitten av 1800-
talet, som ett sanningsenligt element. Av denna anledning används bilder i 
nyhetssammanhang, men studiens undersökning har visat tecken på att bilden går mot en 
framtid i vilken den inte kommer att anses som en trovärdig skildrare av verkligheten.  

Trots att studiens undersökning har visat tecken på att bilden går mot en framtid i vilken den 
inte kommer att anses vara en trovärdig skildrare av verkligheten, går det även att urskilja 
ett motsägelsefullt faktum av svarsresultatet. Bilderna som används i studien upplevdes inte 
bara som mindre trovärdiga på grund av att de hade bearbetats utan en del av de bearbetade 
bilderna upplevdes, tillsammans med en nyhetsrubrik, till och med som mer trovärdiga. 
Detta faktum är något om Dahlgren även skriver om i Fotografiska drömmar och digitala 
illusioner, i vilken det konstateras att den bearbetade bilden inte alltid uppfattas som mindre 
trovärdig än originalfotografiet (2005:17f). Det är intressant att studien visar tecken på hur 
bildens uppfattas från två olika aspekter, både från den negativa och positiva sidan av hur 
bearbetade bilder används i nyhetssammanhang. Anledningen till detta kan inte redovisas 
säkert, eftersom delundersökningarnas enkäter inte innehåller någon fråga som skulle ge 
möjligheten att konstatera hur detta kommer sig, men det går däremot att föra en diskussion 
angående detta intressanta resultat. 

Den troligaste anledningen till de motsägelsefulla svarsresultaten beror med störst 
sannolikhet på att det publiceras så många bearbetade bilder att majoriteten av betraktare 
anser att bilden längre inte är lika trovärdig. Det verkar även som att betraktaren i takt med 
att bildens trovärdighet minskar ”lär sig” att analysera bilden, likt en ikonografisk analys, för 
att sätta den i en kontext med användningsområdet. En anledning till varför det går att 
urskilja de motsägelsefulla svaren av svarsresultateten i delundersökningarna beror med 
störst sannolikhet på att betraktarna blir alltmer exponerade av denna typ av bilder i olika 
mediala sammanhang. Eftersom detta faktum går det att anta att betraktare accepterar den 
bearbetade bilden i ett nyhetssammanhang, i vilken bilden sätts i en kontext tillsammans 
med en rubrik och artikel. Samtidigt som den ensamma bilden inte anses som en trovärdig 
verklighetsskildrare.  

De bilder som studien består av har inte fotograferats eller bearbetats efter regler, utan det 
estetiska har varit det avgörande i bilderna. En mycket stor del av redigeringen har varit att 
ändra i bilden färg för att påverka betraktaren, detta gjordes även vid originalfotografierna 
fast genom val av objektiv. Anledningen till att studiens bilders färger, oavsett bearbetning, 
ändrades till naturligatoner var dels eftersom detta är något som görs i nyheter och dels 
eftersom en bild med naturligafärgtoner påverkar betraktaren positivt.  

Det gick av svarsresultaten att urskilja att de bilder som var mer bearbetade, som till 
exempel fotomontagen, oftare ansågs vara mer accepterade än bilder som var iscensatta. En 
anledning till detta kan bero på att det är mycket svårt att bevisa att en bild är iscensatt eller 
inte medan andra bearbetningar lättare kan upptäckas.  I kapitel 4.3 nämns Pauls syn om att 
pressbilden inte hotas på grund av att den bearbetas utan för att fotografer anser att de är 
obestridliga sanningsbärare (Styrelsen för psykologiskt försvar, 2000:21). Detta påstående 
är något som kan återkopplas med den tidigare diskussionen angående bildens roll som 
sanningsenlig skildrare av verkligheten samt till det faktum att respondenterna i de flesta fall 
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ansåg att fotomontagen var mer sanningsenliga än de iscensatta fotografierna. Detta 
eftersom betraktare av bilder i dag är medvetna om att bilder bearbetas och att fotografer vill 
påverka deras sätt att uppfatta bilden.  

De kulturella aspekter av hur bearbetade bilder och originalfotografier togs emot av 
respondenterna ger en intressant infalls vinkel på studiens svarsresultat. Trots att studien 
inte behandlar de kulturella aspekterna framkom det tydligt att de bilder som kunde anses 
som kulturellt stötande var de bilder som fick minst acceptans. Detta kan dels bero på den 
censur som existerar i Sverige vid publicering av bilder i nyheter, vilket troligen har bidragit 
till att respondenterna ansåg en del bilder som både kulturellt stöttande samt mindre 
trovärdiga (Pettersson, 2001a:13f). De kulturella olikheterna hos respondenterna framkom 
även vid svarsresultateten som handlade om hur de såg på den bearbetade bilden i 
nyhetssammanhang. I vilket det tydligt gick att urskilja att de bilder, som traditionellt inte 
hade publicerats av någon nyhetsbyrå i Sverige, till exempel fotomontage bild 3 (bilaga 3, 
s4), både ansågs som kulturellt stöttande samt inte trovärdiga enligt de respondenter som 
deltog i studiens delundersökning. 

Studien har arbetat kring de etiska aspekterna och svarsresultatet som kan uttydas av den 
undersökande delen var att respondenterna accepterade den bearbetade bilden, men det 
framgick i många fall att de anser att det är etiskt fel att missleda människor med denna typ 
av bilder i offentliga rum, något som också framläggs av Pettersson (2001a:48ff).  

Delundersökning I’s syfte var att besvara frågeställningen I vilken grad kan en betraktare 
avgöra om en bild är bearbetad eller inte?. Respondenterna som deltog i 
delundersökningen var uppdelade i testgrupperna ”stor bildvana” och ”mindre bildvana”, 
detta för att se om en bakgrund med att analysera bilder påverkade respondenternas svar. 
Det gick tydligt att se att de respondenter som hade en vana att granska bilder analytiskt 
lättare kunde urskilja originalfotografier och bearbetade bilder. Den största sannolika 
anledningen till detta berodde på att de med en vana att analysera bilder lade märke till 
bilden detaljer. Det framgår mycket tydligt av svarsresultaten att de respondenter som lade 
ned störst energi på bildens detaljer också hade det lättare att upptäcka vilka bilder som var 
bearbetade.  

Delundersökning II’s syfte var att besvara frågeställningarna I vilken grad accepterar en 
betraktare en bearbetad bild i ett nyhetssammanhang? Om denna acceptans finns, i vilken 
grad kan bilden vara bearbetad? Om denna acceptans finns, anser betraktaren att bilden 
är trovärdig?. Respondenterna som var  uppdelade  i två testgrupper, i vilken den ena 
bestod av respondenter äldre än 45 år medan den andra testgruppen bestod av respondenter 
yngre än 25 år. Anledningen till att göra delundersökningen med dessa testgrupper var för 
att undersöka om respondenter som tidigt hade blivit exponerade av bearbetade bilder var 
mer accepterande till dem. Av svarsresultatet går det tydligt att urskilja de äldres kritiska 
förhållningssätt till bearbetade bilder i delundersökningens första del, i vilken 
respondenternas personliga uppfattningar undersöktes. Detta kritiska förhållningssätt 
ändrades sedan i delundersökningens andra del, i vilken de bearbetade bilderna hade satts 
samman med originalbilden till vänster och med en tillhörande nyhetsrubrik över de båda 
versionerna. En anledningen till att de ”äldre” respondenterna ändrade uppfattning i 
delundersökningen andra del, del II, beror troligen dels på att de såg hur bearbetade bilder 
används i olika nyhetssammanhang och dels eftersom de hade fått en introduktion om 
bearbetningssätten som studien behandlar.  
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Att utbilda betraktaren kan tyckas vara svaret på problemet med bildens trovärdighet, detta 
skulle kunna göras genom att utbilda personer att analysera bilder. Problemet som kan 
uppstå är att betraktare blir mer kritiska och negativa till bilden som en opartisk skildrare av 
verkligheten. Frågan är dock denna: skulle det egentligen förbättra bildens position i 
framtiden? Det som både den här studiens svarsresultat och teoretiker, som till exempel 
Hansson (2009), ser är att bilden inte kommer att ha någon som helst trovärdighet i 
framtiden om inte någonting görs. Det som kan göras är antingen att utbilda betraktare, 
vilket både har för- och nackdelar eller att reglerna ändras för hur bearbetade bilder får 
användas i nyheter.  

De slutsatser som har analyserats fram från den undersökande delen av studien upplevs som 
trovärdiga på grund av att: 

1. Testgrupperna var stora i förhållande till studiens omfattning 
2. Svarsresultatet som framkom av delundersökningarna var tydliga 

Två ytterligare aspekter gör resultatet av denna studie trovärdigt. Dels kan resultatet 
sammankopplas med tidigare forskning angående den bearbetade bilden och dels behandlar 
studien två olika aspekter, huruvida respondenterna kan urskilja en bearbetad bild och 
vilken acceptans det finns för denna typ av bilder i nyhetssammanhang.   

7.3 Framtida arbete 
I början av arbetet med studien gjordes avgränsningar, i vilka hypoteserna om att åldern 
hade betydelse för hur betraktare mottog den bearbetade bilden, samt att det trots att det 
finns en acceptans för den bearbetade bilden påverkas dess trovärdighet ställdes.  

I ett långsiktigt arbete med studien hade avgränsningarna blivit större och jag hade även 
undersökt huruvida betraktare ändrar uppfattning om den bearbetade bilden och dess 
trovärdighet om de får en bättre inblick i vad bearbetade bilder är och hur de används i 
dagens samhälle. För att kunna arbeta med denna aspekt hade det behövts två större 
respondentgrupper av vilka den ena hade blivit informerad om hur denna typ av bilder 
används medan den andra gruppen endast skulle ha fått ta del av enkäten. Anledningen till 
varför detta skulle vara en intressant fortsättning på denna studie är för att få en inblick i om 
bildens trovärdighet kommer att försvinna helt i och med att denna typ av bilder används 
mer frekvent. Möjligheten finns också att arbeta vidare med studien kortsiktigt och då 
fokusera mer på de etiska och kulturella skillnaderna hos respondenterna. 
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 I 

Bilaga 1 – enkät från delundersökning I 
 

Figur 1: Ovan illustreras delundersökning I’s  version av enkäten som delades ut till 
respondenterna. Delundersökning I’s enkät innehåller studiens samtliga 15 bilder. Enkäten 
skapades i Adobe Illustrator CS5 och trycktes sedan ut till ett häfte. 



 II 

Bilaga 2 – enkät från delundersökning II 
 

Figur 2: Ovan illustreras delundersökning II’s  version av enkäten som delades ut till 
respondenterna. Enkäten skapades genom som den föregående, i  Adobe Illustrator CS5 och 
trycktes sedan ut till ett häfte. 

 



 III 

Bilaga 3 – studiens 15 bilder & kategorier 
Originalfotografi 

Bild 1. Betalade elen med folkrace 

 

Bild 2. Kock styckade och serverade sin fru 

 

Bild 3. Mystisk död på lekland 

 

 



 IV 

Bild 4. Fick inte åka med bussen 

 

Iscensatt fotografi 

Bild 1. Kvinnas kroppsdelar hittade i resväska 

 

Bild 2. Snickare blåste 82åring på 15 miljoner 

 



 V 

Bild 3. Drönarattacker dödar oskyldiga 

 

Fotomontage 

Bild 1. Bygger om fastän att marken sjunker varje år 

 

Bild 2. Epidemikris: fler patienter läggs in på smittavdelning 

 



 VI 

Bild 3. Man körde över sig själv med bil 

 

Bild 4. Influensan slår till – kaos inom sjukvården 

 

Bild 5. Månen tar över solen 

 

 



 VII 

Fotoretusch 

Bild 1. Min Pit Bull är inget monster! 

 

Bild 2. Ful eller bara ett barn? 

 

Bild 3. OS-mästare i mutskandal – storstjärnan sparkas från klubblag 

 


