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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur arbetet med att hantera nyhetsbilder som 

kommer från externa källor fungerar på svenska tidningars webbredaktioner. Även hur 

mycket tid och möjlighet det finns för kritiskt granskande av dessa nyhetsbilder. 

 

Vi lever i medielögnernas tid. I och med digitaliseringen har det blivit lättare att både skapa 

och skicka bilder. Via Internet har redaktioner i hela världen en direkt anslutning till 

bildbyråer, fotografer och andra källor. Förfalskningar av fotografier har blivit allt svårare att 

upptäcka med tiden och det är allt lättare att göra ändringar i både text och bild utan att det 

lämnar några märkbara spår efter sig. 

 

Vår undersökning grundar sig på samtalsintervjuer och en frågeundersökning som riktar sig 

till ett totalurval av alla dagstidningar som finns på TidningsUtgivarnas lista över 

dagstidningar på webben. 

 

Hos webbredaktionerna i undersökningen ligger arbetet med att hantera nyhetsbilder som 

kommer från externa källor till största delen hos webbredaktörerna. 90 procent av 

webbredaktionerna spenderar i genomsnitt ingen tid alls eller mindre än fem minuter på att 

undersöka en nyhetsbilds äkthet.  

 

Inom den forskning vi har använt oss av är den rådande uppfattningen att manipulering av 

nyhetsbilder blivit ett större problem som följd av digitaliseringen. I de intervjuer som gjorts 

med yrkesverksamma personer, både i tidigare forskning och i våra undersökningar, 

framkommer det däremot att de inte tror att manipulation förekommer i så stor utsträckning 

jämfört med tidigare forskning. En knapp tiondel av respondenterna i vår undersökning är 

oroliga för att bli lurade av falska nyhetsbilder. Oron är störst bland respondenter från de 

mindre tidningarna. Det är också de som lägger minst tid till att undersöka nyhetsbilders 

äkthet. 

 

 

 

 



Granat & Lindell 
 

3 
 

Innehållsförteckning 

 

Bakgrund      5 

 

Syfte      8 

 

Frågeställningar     8 

 

Teori      9 

Fotografiet som medium     9 

Manipulation och vilseledning    10 

Nolltolerans mot manipulation    11 

Digitalteknikens baksida     11 

Bildbyråer      12 

De källkritiska principerna     13 

En bild ljuger aldrig     14 

Läsarbilder      16 

 

Metod      18 

Samtalsintervjuer     19 

Frågeundersökningar     19 

Urval      20 

Avgränsningar     21 

Mätfel      21 

Validitet      22 

Reliabilitet      23 

 

Resultat      24 

Webbtidningarnas storlek     24 

Frågeundersökningen     25 

Samtalsintervjuer     37 

Dagens Nyheter     37 



Granat & Lindell 
 

4 
 

Svenska Dagbladet     39 

Expressen      40 

 

Analys      42 

Manipulerade och arrangerade nyhetsbilder   42 

Digitalteknikens baksida     43 

Bildbyråer och falska bilder    44 

Läsarbilder       45 

Orolighet över att bli lurad av falska nyhetsbilder   46 

 

Slutsats      47 

 

Diskussion      49 

 

Litteraturförteckning     50 

 

Diagramförteckning     52 

 

Bilaga 1: frågeundersökningens frågor   53 

 

Bilaga 2: samtalsintervjufrågor    56 

 

 

 

 

 

 

 

 



Granat & Lindell 
 

5 
 

Bakgrund 

 

Information sprids i rasande fart över hela världen hela tiden. Som följd av snabbhet och 

tillgänglighet har vi aldrig någonsin varit så lurade som i dag. Vi strävar efter sanningen och 

ser den gärna som någonting odelbart, men vad en del kanske inte tänker på är att det kan vara 

lönsamt för någon att visa bilder från givna beställningar av verkligheten. Beroende på 

beskärningar och kameravinklar uppfyller materialet ett visst förbeställt syfte.1 

 

”Vi är i Medialögnernas tid. Aldrig någonsin har vi varit så lurade, förda bakom 

ljuset, manipulerade av källor som gör anspråk på att förmedla sanningen och 

ingenting annat än sanningen.”2 

 

I och med digitaliseringen har det blivit lättare att både skapa och skicka bilder. Via Internet 

har redaktioner i hela världen en direkt anslutning till bildbyråer, fotografer och andra källor.  

I kombination med tidningarnas nätupplagor som uppdateras snabbare än tidigare resulterar 

det i att stora mängder bilder flödar in och ut från redaktionerna. 3 

 

En av webbens många fördelar är dess snabbhet. Ofta har journalister ont om tid. Internet gör 

det möjligt att söka igenom ett stort material på kort tid.4 

 

"The Internet gives us the chance to have our cake and eat it, too. […] Some days this 

is a tool that feels like a magic wand. The riches of the Web are as vast as the 

journalist's imagination."5 

 

Nyhetsförmedlingen idag är så pass snabb att det ibland kan uppstå ”provisoriska sanningar”. 

Just när en händelse inträffar är kunskapen om situationen oftast oklar och senare, när mer 

och bättre fakta kommer fram, får bilden revideras.6 Journalister arbetar ofta under stark 

tidspress och har kanske bara några få timmar på sig att bedöma en nyhet och skriva om den. 

Därför kommer den journalistiska produkten högst troligt innehålla sakfel, särskilt vid 

                                                 
1 Thorvall, Kerstin, Göteborgs Tidning (2000-03-29). I osanningens namn, Hämtad: 2008-11-26 
2 Thorvall, Kerstin (Göteborgs Tidning 2000-03-29). I osanningens namn, Hämtad: 2008-11-26 
3 Tirohl, Blu, New Media & Society (2000). The Photo-journalist and the Changing News Image, s. 342 
4 Carl M. Cannon (2001). The Real Computer Virus, s. 3 
5 Carl M. Cannon (2001). The Real Computer Virus, s. 3 
6 Thurén, Torsten (2003). Sant eller falskt? Metoder i källkritik, s. 19 
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oväntade och dramatiska händelser som t.ex. olyckor och krig.7 

 

Ett exempel är terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. 

Nyhetsförmedlingen var väldigt snabb och 10 minuter efter att attacken inträffat gick nyheten 

ut till de svenska medierna i form av ett TT-telegram. En del av uppgifterna som spreds i 

början var falska rykten som snabbt dementerades. Det var till exempel uppgifter om att det 

skulle vara ett tvåmotorigt plan som kört in i byggnaden och senare att ett tredje flygplan hade 

kraschat alldeles intill Pentagon.8 

 

Ett annat exempel på när felaktiga, eller snarare falska, uppgifter spridits i medierna var under 

den rumänska revolutionen. 1989 rasade det kommunistiska väldet i östra Europa samman. I 

Rumänien inleddes revolutionen med demonstrationer i staden Timisoara. Regimskiftet blev 

en blodig uppgörelse – men inte fullt så blodig som den framställdes i medierna. Det 

rapporterades om att 60 000 människor skulle ha mist livet i landet och i staden Timisoara 

skulle man ha hittat massgravar med upp till 4 600 döda. I TV och press publicerades bilder 

på kroppar som grävts upp ur massgravarna, men i januari 1990 avslöjades bilderna av de 

döda människorna som en förfalskning – bilderna var arrangerade. Kropparna kom inte alls 

från massgravar utan hade hämtats från bårhuset och arrangerats så att de såg ut som de var 

offer för en massaker. Det syntes tydligt att kropparna hade blivit uppskurna för obduktion 

och sedan hopsydda igen. Till slut hade dödssiffrorna sjunkit till mellan 1000 och 10 000 i 

hela landet och cirka 200 i Timisoara. 9 

 

Förfalskningar av fotografier har blivit allt svårare att upptäcka med tiden som följd av 

digitaliseringen. I information som framställs på elektronisk väg, så som bilder, kan det vara 

svårt att upptäcka retuscheringar. Det är allt lättare att göra ändringar i både text och bild utan 

att det lämnar några märkbara spår efter sig, jämfört med tidigare. 10 

 

Internet är ett ovärderligt verktyg för journalister som söker efter information, men det är ett 

verktyg som också har en unik förmåga att sprida felaktig information som alltför ofta hamnar 

i dagens medier.11 Misinformation, eller felaktig information, kallar Carl M. Cannon för det 

                                                 
7 Thurén, Torsten (2005). Källkritik, s.13 
8 Thurén, Torsten (2003). Sant eller falskt? Metoder i källkritik, s. 19 
9 Thurén, Torsten (2003). Sant eller falskt? Metoder i källkritik, s. 12f 
10 Leth, Göran & Thurén,Torsten (2000). Källkritik för Internet, s. 24 
11 Carl M. Cannon (2001). The Real Computer Virus, s. 1 
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verkliga datorviruset. Trots varningar genom åren har den här sjukdomen lyckats hitta in i 

medierna.12 

 

"This is the real computer virus: misinformation. Despite years of warnings, this 

malady keeps creeping its way in to the newsprint and onto the airwaves of 

mainstream news outlets."13 

 

En av anledningarna till att Internet är så tilltalande är att vem som helst kan plocka saker från 

det och vem som helst kan lägga upp saker på det. Detta gör det särskilt svårt för journalister 

som lärt sig att ge mer vikt åt det skrivna ordet än någonting de hör. Problemet med webben 

är att den både innehåller officiella dokument och löst skvaller och journalister, som använder 

webben som ett researchverktyg, kan inte alltid se skillnaden på dessa två.14 

 

I och med interaktiviteten som följer med Internet så är sannolikheten stor att läsarna tar en 

allt större roll vid produktionen av nyheter. Var och varannan svensk har en mobiltelefon med 

kamera och på så sätt finns många potentiella ögonvittnen till en rad händelser. Redaktionerna 

kan ta emot bilder från läsare långt innan att deras egna fotografer har kommit på plats. 15 

Överlag pågår det en utveckling mot mer interaktiva nyheter. Eftersom läsarnas medverkan 

efterfrågas är det inte orimligt att det kommer att ske en stor ökning av material som publiken 

antingen producerar själva eller är med och producerar. 16 

 

Med den ökade interaktiviteten, det snabba nyhetsflöde som följt med digitaliseringen och 

Internet och föreställningen om en ökad risk för bildmanipulering i åtanke vill vi med denna 

studie undersöka hur svenska tidningars webbredaktioner arbetar med källkritik mot externa 

nyhetsbilder. 

 

 

 

 

                                                 
12 Carl M. Cannon (2001). The Real Computer Virus, s. 2 
13 Carl M. Cannon (2001). The Real Computer Virus, s. 2 
14 Carl M. Cannon (2001). The Real Computer Virus, s 2 
15 Michel Karlsson (2007). Nätet och maktens ordningar, s.51 
16 Michel Karlsson (2007). Nätet och maktens ordningar, s.55 
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Syfte 

 

Syftet med vår undersökning är att se hur svenska tidningars webbredaktioner arbetar med 

källkritik mot nyhetsbilder som kommer från externa källor.  

 

Frågeställningar 

 

� Hur ser arbetet med att hantera nyhetsbilder som kommer från externa källor ut på 

webbredaktioner i Sverige? 

� Hur mycket tid och möjlighet finns det för kritiskt granskande av dessa nyhetsbilder? 

� Hur vanligt tror verksamma yrkesmän det är att manipulerade nyhetsbilder kommer in 

till svenska webbredaktioner? 

� Hur definierar verksamma yrkesmän begreppet manipulation? 
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Teori 

 

Fotografiet som medium 

I stort sett varje dag möts de flesta människor på olika sätt av det fotografiska mediet, inte 

minst som ett journalistiskt verktyg. Det har blivit en stor del av vår vardag och används av 

både privatpersoner och yrkesmän. Två av många som har diskuterat allmänhetens syn på 

fotografin och dess trovärdighet som medium, är den amerikanska författaren och debattören 

Susan Sontag, och programansvarig för fotografi på University of West of England Blu 

Tirohl. 

 

Fotografier tillhandahåller bevis för att ett skeende har ägt rum. Om vi tvivlar på att någonting 

har hänt tycks det oftast vara bevisat när vi får se ett fotografi av händelsen. Fotografiet 

kanske förvränger verkligheten, men det finns alltid ett antagande om att det som bilden visar 

existerar eller har existerat.17 Fotografier anses ligga närmare i beskrivning av verkligheten än 

exempelvis text. Det som skrivs om en person eller om en händelse ses bara som en tolkning 

av verkligheten, det gäller även målade bilder. Ett fotografi däremot, ses mer som små bitar 

av verkligheten som vem som helst kan skapa eller få tag på.18 Bakom varje fotografi finns 

det något från början, menar Susan Sontag i sin bok On Photography. Hon ser fotografier som 

ett ”smalt selektivt fönster” mot verkligheten. Det är det som gör att fotografin anses vara 

sanningsenlig. Men trots att fotografier fångar verkligheten är de också fotografens tolkning 

av verkligheten. Sontag ger ett exempel: The Farm Security Administration Projects 

fotografer tog flera bilder av samma person tills de hade fångat exakt rätt uttryck för att visa 

hur de tolkade fattigdom.19 

 

Fotografiet är det enda visuella mediet vi känner till som förser oss med bevis för att 

någonting faktiskt var där framför kameran. Trots de många argument som påstår dess 

opålitlighet finns det en tendens till att fortfarande se på fotografiet som ett trovärdigt vittne. 

Pressbildens rykte vilar på allmänhetens förtroende för fotografiet. Bildjournalistik löper lika 

stor risk att utsättas för nyttjande på felaktigt sätt som all annan journalistik och det är viktigt 

med mer restriktiva riktlinjer när det gäller bilder med nyhetsvärde till skillnad från andra 

                                                 
17 Sontag, Susan (2001). On Photography, s. 5 
18 Sontag, Susan (2001). On Photography, s. 4 
19 Sontag, Susan (2001). On Photography, s. 6 
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sidor av fotografyrket.20 

 

 

Manipulation och vilseledning 

Alla bilder vill berätta något och på något sätt påverka betraktaren, men frågan är var gränsen 

mellan påverkan och vilseledning går. På ett sätt är alla fotografier manipulerade. Fotografiet 

är alltid fotografens utsnitt och tolkning av verkligheten. Genom valet av ögonblick, vinkel, 

teknik, framkallning, kopiering och beskärning påverkar fotografen bildens innehåll.21  

Vad som menas med vilseledning med bild är att det finns ett syfte att lura betraktaren och få 

honom att tro att en bild visar verkligheten fast den inte gör det. Vilseledning med bild kan i 

princip ske på två sätt: genom förändringar i själva bilden (inre kontext) eller genom de sätt på 

vilken bilden presenteras i sitt sammanhang (yttre kontext). Med yttre kontext menas att 

bilden i sig är äkta men får, med hjälp av text, speaker, ljud, musik eller om man utlämnar 

väsentlig information om när, var eller i vilket sammanhang bilden togs, en missvisande 

innebörd. Med inre kontext menas att förändringar i bilden görs före eller efter att bilden är 

tagen. Gör man förändringar innan bilden är tagen, arrangerar man bilden. Gör man 

förändringar i efterhand, manipulerar man bilden. 22 

 

En av de mest kända politiska bildmanipulationerna i svensk presshistoria är den falska 

Hitlerhälsningen. I slutet av 50-talet publicerade Aftonbladet en bild av när SAF:s direktör 

Bertil Kugelberg kastar varpa tillsammans med LO:s dåvarande ordförande, talmannen i 

riksdagens fösta kammare Axel Strand och Folket i Bilds redaktör Ivar Öhman. Bilden 

publicerades som en illustration till ett angrepp på Kugelberg för att han under kriget skulle 

haft nazistsympatier och är beskuren så att den ger intrycket av att Kugelberg skulle göra en 

Hitlerhälsning. I beskärningen försvinner varpan och männen i bakgrunden.23 Bitte Alling-

Ode och Eino Tubin har i boken Falska kort? skrivit en definition för begreppet 

manipulation:  

 

 

 

 

                                                 
20 Tirohl, Blu, New Media & Society (2000). The Photo-journalist and the Changing News Image, s.335-339 
21 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 20 
22 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 32 
23 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 139f 
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”Som en manipulerad bild definieras en på fotografisk eller elektronisk väg registrerad 

bild, där innebörden ändrats genom att betydelsebärande bildelement tillförts eller 

avlägsnats efter den ursprungliga registreringen.”24 

 

Här är innebörd nyckelordet. Att retuschera bort dammkorn eller liknande syftar inte i första 

hand på att förändra innebörden i bilden. Att digitalt förbättra skärpa eller lägga till färger i en 

bild räknas inte heller till manipulation så länge inte syftet med förändringen är att förändra 

bildens innebörd.25 

 

 

Nolltolerans mot manipulation 

I en undersökning av Shiela Reeves på University of Wisconsin-Madison tillfrågades 

bildredaktörer på 13 olika amerikanska tidsskrifter om sin syn på digital bildmanipulation. 

Alla var överens om att nyhetsbilder inte ska manipuleras. Tom Bentkowski, director of 

design på Life Magazine, menar att det råder nolltolerans mot manipulerade nyhetsbilder.26 

 

”There is never an instance where it is morally justifiable to alter a news photo. There is a 

grave responsibility to the reader. We should put out magazines that readers should never 

have to question. I think there is zero tolerance for making photos that never existed.”27 

 

En viktig del av diskussionen kring bilders äkthet är definitionen av manipulation. Därför vill 

vi se hur våra respondenter ser på begreppet bildmanipulation, kontra hur definitionerna ser ut 

i tidigare forskning och litteratur. 

 

 

Digitalteknikens baksida 

Ignacio Ramonet, författare av bland annat boken Kommunikationens tyranni och 

chefredaktör för den franska månadstidningen Le Monde Diplomatique, säger i en intervju 

med Göteborgs-Posten att han ser en baksida med den nya digitaltekniken och Internet. 

Möjligheten att blixtsnabbt överföra både texter, ljud och bild har förändrat journalisternas 

arbetsvillkor samtidigt som det inte finns tid över för eftertanke och analys.28 

                                                 
24 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 32 
25 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 32f 
26 Reeves, Shiela (1991). Digital Alterations of Photographs in Consumer Magazines, s. 2 
27 Reeves, Shiela (1991). Digital Alterations of Photographs in Consumer Magazines, s. 2 
28 Börtz,Torun, Göteborgs-Posten (2000-11-30, s 57). Hämtades: 2008-11-26 
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"Nyhetsförmedlingen har i dag nått den absoluta hastighetsgränsen: ljusets hastighet. 

[…] Dessutom är risken för manipulation och faktafel överhängande, eftersom det 

finns allt mindre tid över till källgranskning. […] Vi lever i en värld där vi inte längre 

vet var sanningen finns."29 

 

 

Bildbyråer 

Ända sedan början av 90-talet har svenska redaktioner varit uppkopplade mot olika 

bildbyråer. Redan då skickade stora bildbyråer, som AP och Reuters, hundratals nyhetsbilder 

från jordens alla hörn. Hur många av dessa bilder är manipulerade och vilken bildredaktör har 

tid och ork att se kritiskt på bildflödet från hela världen, frågar sig Bitte Alling-Ode och Eino 

Tubin i boken Falska kort?. Nyhetsbilderna är många och urvalet måste gå snabbt.30 FLT, 

Förenade Lantsortstidningar, var en svensk nyhetsbyrå som upphörde år 2000 när den slogs 

ihop med flera andra bildbyråer och bildade Scanpix. På 90-talet fungerade FLT som en 

central bildredaktion för alla liberala tidningar i Sverige.31 I Falska kort? citeras Kenneth 

Norberg, en av FLT:s bildredaktörer, om oron för att själv bli lurad: 

 

”Nej, vi vet att AP och Reuter har klara och tydliga regler för hur bilder får användas 

och hur deras bilder ska se ut när de sänds ut på deras network. Jag litar på deras 

pressbilder. Eller rättare sagt, jag måste lita på dem, jag har inget annat val. […] Jag 

kan inte påstå att jag någonsin har reagerat på någon speciell bild som skulle vara 

manipulerad. Hur skulle det gå om vi inte hade tillit till bilden?”32 

 

I dag fungerar bildbyrån Scanpix som huvudleverantör av nyhetsbilder till svenska tidningar. 

I vår undersökning frågar vi redaktörer på svenska tidningars webbredaktioner om och varför 

de litar på bildbyråerna och det materialet som dessa skickar ut. 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Börtz,Torun, Göteborgs-Posten (2000-11-30, s 57). Hämtades: 2008-11-26 
30 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 159 
31 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 159 
32 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 159f 
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De källkritiska principerna 

När man gör en källkritisk bedömning kan man använda sig av fyra kriterier: äkthet, 

tidssamband, beroende och tendens. 33 

 

Äkthet 

Källan måste vara det den utger sig för att vara. Har den intervjuade verkligen sagt till 

journalisten det som tidningen påstår att han har sagt? Det är inte alltid lätt att dra en gräns 

mellan vad som är sant och falskt. Även om en bild är något arrangerad eller lätt retuscherad 

behöver den inte nödvändigtvis bedömas som en förfalskning. I en tidningsintervju refereras 

aldrig en persons svar helt ordagrant, då skulle artikeln bli oläslig. Frågan är istället hur 

mycket en intervju kan omarbetas innan den blir en förfalskning. 34 

 

Tidssamband 

Ju längre tid det gått mellan en händelse och att en källa berättar om händelsen, desto större 

skäl finns det att misstro källan.35 

 

Beroende 

En bra källa har upplevt en händelse och återger den utan påverkan utifrån. En källas värde 

minskar om berättaren inte har upplevt händelsen själv utan berättelsen har förts vidare i flera 

led. Värdet minskar också om källan har varit i kontakt med andra och talat om händelsen. 

Om källan talat med andra som upplevt händelsen kan de ”prata sig samman” om hur det gick 

till utan att ljuga medvetet. Källan kan också vara offer för påtryckningar av t.ex. sin chef, en 

förhörsledare, domare eller kamrat som får honom att ljuga.36 

 

Tendens 

En optimal källa ska vara helt opartisk. Det är dock sällsynt. Även om källan inte medvetet 

försöker sprida propaganda kan den omedvetet forma sina intryck av en händelse efter sina 

värderingar eller ha blivit lurad. De flesta berättelser innehåller någon tendens.37 

 

Då vårt syfte är att ta reda på hur svenska webbredaktioner arbetar med just källkritik mot 

                                                 
33 Thurén, Torsten (2005). Källkritik, s. 13 
34 Thurén, Torsten (1994). Orientering i källkritik, s.70ff 
35 Thurén, Torsten (1994). Orientering i källkritik, s. 71 
36 Thurén, Torsten (1994). Orientering i källkritik, s. 71 
37 Thurén, Torsten (1994). Orientering i källkritik, s. 71f 
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nyhetsbilder behöver vi någon form av teori som förklarar hur källkritik ska bedömas och hur 

man ska använda källkritik. De källkritiska principerna kan också användas då man granskar 

bilder eftersom det fortfarande handlar om att bedöma äktheten hos ett journalistiskt verk och 

då kan man fortfarande utgå ifrån de källkritiska principerna. Det kriteriet som bäst kan 

användas vad gäller bild är Äkthet, som delvis handlar om retuschering och att förändra 

bildens ursprungliga innehåll. 

 

 

En bild ljuger aldrig 

I C-uppsatsen En bild ljuger aldrig? En studie om digitaliseringens inverkan på 

trovärdigheten i fotografier gjord av Eeva-Leena Muurman och Maria Svensson har 

författarna genom strukturerade intervjuer med fyra yrkesmän och yrkeskvinnor undersökt 

digitaliseringens inverkan på trovärdigheten i fotografier. 38 Det vi vill åt i den här tidigare 

forskningen är respondenternas svar och citat för att kunna jämföra dem med våra reslutat. En 

fråga handlar om hur personerna ser på bildmanipulering. Bildarkivarie Hans Holmberg 

beskriver ordet som laddat och att man inte förändrar bilder mer i dag än man gjorde tidigare, 

bara att det är lättare att manipulera bilder i dag. Holmbergs definition av bildmanipulering är 

när någon förändrar bildens innehåll, vilket han tycker att man i stort sett inte gör i dag.39 

 

Beträffande bildmanipulering nämner Holmberg att ”bildmanipulering är ett laddat 

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

mer idag än man gjorde tidigare. Däremot är det lättare att göra det, men det är en helt 

annan sak. Det kan också få följden att man är mer försiktig idag att göra det.” […] 

Holmberg definierar bildmanipulering som ”när någon förändrar bildens innehåll”. 

Han betonar att det inte är bara förhållande till texten, utan att man beskär bilden, tar 

bort något ifrån den eller förövrigt förändrar den på ett sånt sätt att den får en helt 

annan mening som bild. Han tycker att man i stort sett inte alls manipulerar bilder 

idag om definitionen är som ovan. Det förekommer varje dag, att man labbmässigt 

förändrar en bild, men det är inte manipulering enligt Holmberg.40 

 

Vidare har Eeva-Leena Muurman och Maria Svensson pratat med Elina Paasonen, som är 

frilansfotograf. Enligt Paasonen är nyhetsbilden den ”allra heligaste” bilden och hon 

                                                 
38 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.1f 
39 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.16f 
40 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.17 
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definierar bildmanipulering som att man tar in eller tar bort något konkret i bilden. Paasonen 

säger också att hon tycker att det är okej att synligt manipulera en bild för att skapa en ny 

verklighet. 41 

 

”Men nyhetsbilden är den allra heligaste; det är sällan man trixar med den”, betonar 

hon. Paasonen definierar bildmanipulering som om ”man tar in eller tar bort något 

konkret […], men om man justerar bilden med vitbalansen eller beskärning, så kan 

man kalla det för justering av bilden eller mörkrumsbehandling istället för 

manipulering”. Hon anser att man inte alltid talar om det, ens i nyhetssammanhang, 

om bilden har manipulerats. Men det är ändå viktigt att notera att sammanhanget är 

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

manipulera, för att då skapas en ny verklighet, en illusion.42 

 

Frilansfotografen Martina Holmberg menar att bildmanipulation är någonting som sker så fort 

fotografen finns på plats, att subjektiviteten i sig är att manipulera. Hon tror inte heller att det 

sker mer manipulering i dag än tidigare. 43 

 

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

lägga till i och med att vi gör det ändå utan att göra det rent fysiskt. […] Det är inte 

bra att tro, att man har en sådan makt att kunna skildra någon slags objektiv 

verklighet som alla ska känna igen sig i och som ska vara sann. […] Det är mer 

manipulation av verkligheten att inte ta ställning”, betonar hon. […] Holmberg 

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

Fotografen väljer alltid i sökaren vilket ögonblick han eller hon ska skildra och det 

går aldrig att vara objektiv helt och hållet. Hon frågar sig varför man idag tror att folk 

manipulerar mycket mer än förut. ”Jag tror inte det har ändrats så mycket med den 

digitala tekniken.”44 

 

John Woodward, bildredaktör på Helsingin Sanomat, säger att det är svårt att definiera vad 

bildmanipulation egentligen innebär. Han menar att även om bildmanipulation avser att 

förändra innehållet efter att man har tagit bilden, så har fotografen i förhand manipulerat 

bilden när han väljer motiv.45
 

                                                 
41 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.18f 
42 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.18f 
43 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.20f 
44 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.21 
45 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.22f 
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Definitionen ”är väl lite grann ’ett streck i vattnet’. […] Val av objekt är ju också 

manipulering; att du väljer ut en viss del av en stor mängd och presenterar det som 

om det vore verklighet när verkligheten egentligen är något helt annat […] Å andra 

sidan är det redan på ett sätt manipulering när fotografen tar bilden. Fotografen kan i 

det ögonblicket bestämma vad hans motiv kommer att vara ur den stora mängden som 

sprider sig inför hans ögon”, menar Woodward. Han vill ändå påpeka, att 

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

tagit bilden” inte är tillåten på tidningen Helsingin Sanomat. Men misstag 

förekommer.46 

 

 

Läsarbilder 

Journalistiken håller på att förändras från traditionell journalistik till vad som kallas 

medborgarjournalistik. I dag domineras inte nyhetsflödet bara av nyhetsbyråer utan också av 

bloggar och privata nyhetssajter. Yu Siqi David på Peking University skriver i sin uppsats The 

Role of Editors in Participatory Journalism att dagens läsare inte är nöjda med att bara vara 

passiva nyhetskonsumenter. De deltar i journalistiken med hjälp av kameratelefoner, 

videokameror och annan teknologi. Yu Siqi David menar att vanligt folk har svårt att vara 

objektiva och att kontrollera källorna. Därför behövs en nyhetsredaktör för att kunna samla 

materialet till sanningsenliga nyheter.47 

 

Steve Outing, senior editor på Poynter Online, skriver i en artikel i Nieman Reports, som ges 

ut av Harvard University, att vid till exempel naturkatastrofer eller terroristattacker kommer 

en annan sorts ”journalister” ge oss nyheterna innan världens nyhetsorganisationer har hunnit 

dit. Med hjälp av kameramobiler och digitalkameror kan ögonvittnen lätt skicka sina bilder 

till nyhetsmedier eller vänner. Medborgarjournalisterna kommer att producera kraftfullt 

material som kan mäta sig med, och kanske i vissa fall till och med att överträffa, 

journalisternas rapportering.48 

 

”Powerful and news worthy photos snapped by ’amateurs’ − often taken while the 

event happened and well before the photojournalists’ planes have landed… […] But 

                                                 
46 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.23 
47 Yu Siqi David (2007). The Role of Editors in Participatory Journalism, s. 3-6 
48 Outing, Steve (2005). Managing the Army of Temporary Journalists , s. 79f 
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those shiny nuggets of citizen-reported news will come amid a lot of dreck: bad 

writing, inaccurate reporting, and outright falsehoods alongside poorly conceived and 

confusing photos, even Photoshop-enhanced  images designed to deceive. ”49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Outing, Steve (2005). Managing the Army of Temporary Journalists , s. 79f 
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Metod 

 

Som metod till vår undersökning har vi använt oss av två typer av respondentundersökningar. 

Den första är samtalsintervjuundersökningar och den andra är frågeundersökningar. Detta för 

att ge oss en kvalitativ och en kvantitativ grund för vår undersökning. 

Samtalsintervjuundersökningar bygger på en muntlig kommunikation och kan göras genom 

personlig intervju eller via telefon. Fråge- eller enkätundersökningar bygger på en skriftlig 

kommunikation där svarspersonen själv skriver i sitt frågeformulär. Oftast distribueras dessa 

frågeformulär via post, men beroende på forskarens resurser, urvalsförfarandet och de 

geografiska avstånden står även andra möjligheter till buds.50 

 

När man talar om enkäter brukar man skilja mellan postenkäter och gruppenkäter. 

Postenkäter sänds dock inte alltid med post utan skickas nu mera ofta via e-post eller ligger på 

en Internetserver. En annan variant av postenkäter är de korta formulär som ibland finns på 

hotellrum, delas ut av kabinpersonalen på flygplan eller där en dator ringer upp svarspersonen 

via telefon.51 Vår frågeundersökning är en variant av telefonenkäten där vi istället för en dator 

ställer frågor och anger svarsalternativ. På så sätt har vi också kunnat förklara 

egendomligheter och svara på frågor som svarspersonen kunnat ha. Det liknar mycket de 

möjligheter man har under gruppenkäter.52 Detta för att undvika missförstånd och minska 

felmarginalen. Att ha gjort frågeundersökningen via telefon kan också inneburit en ökad 

svarsfrekvensen gentemot vanliga postenkäter. Vi kommer alltså att hänvisa till vår variant av 

telefonenkäten som ”frågeundersökning”. Samtalsintervjuerna har använts för få mer 

djupgående svar kring ämnet och hur de redaktionerna vi undersökt hanterar det möjliga 

problemet och har genererat de kvalitativa resultaten. Frågeundersökningen har gett oss ett 

kvantitativt och generaliserbart material. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, s.262f 
51 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s. 10f 
52 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s. 10 
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Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjuundersökningar ger möjligheter att registrera oväntade svar och det ger även 

möjligheter till uppföljningar. 53 Vi har valt att göra samtalsintervjuerna per telefon för att 

kunna göra dem i samband med frågeundersökningarna. Vi ville med hjälp av intervjuerna få 

en inblick i hur det dagliga arbetet som bildwebbredaktör, eller motsvarande befattning, ser ut 

och hur respondenterna ser på de frågeställningar vi har. Intervjuerna har utgått från ett antal 

förutbestämda frågor (se Bilaga 2) och vi tillät även följdfrågor som uppstått under intervjuns 

gång. Samtalen har spelats in digitalt och sedan transkriberats. 

 

 

Frågeundersökningar 

Vi har valt att göra frågeundersökningen via telefon eftersom vi anser att möjligheten till 

högre svarsfrekvensen då är större än vad den skulle bli om vi skickat enkäter med post.54 En 

annan aspekt är att det inte var självklart vilken person på de olika redaktionerna som skulle 

svara på frågorna. Detta beror på att ansvarsfördelningen inom området kan se olika ut på 

olika redaktioner. För att få tag på lämpliga respondenter på redaktionerna har vi förklarat 

vilka typer av arbetsuppgifter den person vi söker ska ha. Genom företagens växel eller 

redaktion har vi sedan blivit hänvisade till rätt person och kunnat fastslå, med hjälp av denne, 

om han eller hon var rätt person för att svara på frågorna. 

 

Det är viktigt vilken inbördes ordning frågorna har i en enkätundersökning. Vanligen kommer 

frågor som hör samman innehållsmässigt automatiskt i anslutning till varandra. Många anser 

att bakgrundsfrågor, eller med ett annat ord demografiska uppgifter, ska komma sist i 

frågeformuläret. Det är sådana frågor som utbildning, kön, ålder, religiositet, yrke med mera. 

De argument som vanligen används för att dessa uppgifter ska ligga sist i frågeformuläret är 

att de är så tråkiga att de minskar motivationen att alls besvara formuläret om de låg först.55 

Vi har inte behövt ta hänsyn till detta i och med att vi inte har ställt sådana typer av frågor. 

 

När man använder sig av postenkäter vill man vanligen skicka påminnelser för att på så sätt 

höja svarsfrekvensen. Om man inte vet vilka som har svarat så måste man skicka påminnelser 

till alla, även till de som svarat. Eftersom vår frågeundersökning gjordes via telefon var det 

                                                 
53 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, s.284 
54 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, s.268 
55 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s. 94 
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inte nödvändigt att skicka ut påminnelser, utan istället ringdes redaktionerna upp tills rätt 

respondent hade svarat. En teknik som finns för att skicka påminnelser till de som ännu inte 

svarat och ändå behålla konfidentialitet och anonymitet är att man ger varje svarsperson ett 

löpnummer som man också sätter på frågeformuläret. Efter avprickning i en lista över alla 

svarspersoner klipper man bort löpnumret på frågeformuläret och underökningen blir på så 

sätt helt konfidentiell. En risk med att använda sig av den här tekniken är att det är mycket lätt 

att göra något fel och på så sätt skapa systematiska felaktigheter.56 Istället för löpnummer för 

varje svarsperson har vi valt att märka frågeformulären med tidningarnas namn och 

telefonnummer. På så sätt minskar risken för förväxling av löpnummer. När alla respondenter 

svarat på frågeundersökningen klipptes tidningarnas namn och telefonnummer bort från 

formulären innan uppgifterna fördes in i statistikprogrammet SPSS. 

  

 

Urval 

Många gånger är den population man bestämt sig för att undersöka för stor för att man ska 

kunna samla in data från alla dess medlemmar. Det skulle exempelvis vara för dyrt och 

komplicerat att skicka enkäter till flera miljoner människor. Därför måste man göra ett urval 

av populationen som ska kunna representera alla dess medlemmar. 57 Hur stort urvalet ska 

vara kan variera mellan olika undersökningar. En tumregel är att ju större urval man har, 

desto större sannolikhet är det att det är representativt för populationen. Ibland kan man göra 

totalurval, det vill säga man gör inte något urval alls utan frågar hela populationen. Det kan 

man göra i studier vid mindre företag eller en relativt liten förening då populationen inte är så 

stor från början. I de flesta fall är undersökningar av totalurval alldeles för kostsamma och tar 

allt för lång tid.58 

 

I urvalet till frågeundersökningen har vi utgått från TidningsUtgivarnas lista av svenska 

dagstidningar på nätet, vars sajter är anslutna till KIA-index - Insight XE, och gjort ett 

totalurval av dessa. KIA-index är ett index som visar trafikstatistik om bland annat 

dagstidningar på nätets unika besökare. Sajterna Sundsvall.nu, E24.se och Tasteline.com, som 

också är anslutna till TidningsUtgivarnas lista, har inte tagits med i urvalet eftersom de inte är 

dagstidningar. Vi har också valt att komplettera undersökningen med kvällstidningarnas 

                                                 
56 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s. 100f 
57 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s. 29 
58 Trost, Jan (2007). Enkätboken, s. 37 



Granat & Lindell 
 

21 
 

webbupplagor för att få en större helhetsbild av de svenska nättidningarna. Populationen 

omfattade slutligen 54 webbredaktioner efter att ett antal tidningar, vars webbupplagor 

administreras från samma redaktion, slagits ihop till en analysenhet. Varför vi valt att använda 

oss av just KIA-index är för att man där kan se hur unika webbläsare, besök och sidvisningar 

varierar vecka för vecka och månad för månad. Inför analysen har vi även delat in tidningarna 

i grupper beroende på antalet unika besökare vecka 47. Detta för att kunna se mönster och 

skillnader mellan hur respondenter från stora och små tidningar har svarat på frågorna. När vi 

delade upp tidningarna i grupper försökte vi få ett representativt antal i varje grupp. I en grupp 

blev det dock endast en respondent, detta för att annars hade en grupp sträckt sig från 100 000 

till knappt en miljon. Det finns även fler respondenter i de mindre grupperna, men det beror 

på att det finns fler små dagstidningar än stora. 

 

De samtalsintervjuer vi har gjort ska vända sig till de bildwebbredaktörer eller liknande 

ansvariga som finns på dagens stora kvälls- och dagstidningar. Vi har valt att göra ett 

strategiskt urval och begränsa oss till de fyra största kvälls- och dagstidningar i Sverige. De 

tidningar vi valt är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Anledningen till att vi gjort det urvalet är att de tidningarna har webbupplagor som uppdateras 

ofta och regelbundet och även hanterar nyhetsmaterial från hela världen. Vi hade kontakt med 

bildredaktören på aftonbladet.se och bokade fler intervjutillfällen men på grund av plötsligt 

uppkommande ärenden och att han hade ont om tid så fick vi aldrig möjlighet att göra en 

intervju med honom. Det bortfallet gjorde att vi sammanlagt gjorde tre intervjuer. 

 

 

Avgränsningar 

Vi har i denna undersökning valt att avgränsa oss till nyhetsbilder för att svarspersonen ska 

kunna ha lättare att sätta sig i förhållande till begreppet bild. Så när vi talar om bilder i denna 

undersökning menar vi nyhetsbilder och inget annat. 

 

 

Mätfel 

Ett mätfel beskrivs bäst som konsekvensen av att ett mätinstrument fungerar tillfredställande. 

I den här undersökningen är mätinstrumentet den frågeundersökning som görs vi telefon med 

respondenterna. Vi måste ha i beaktande att svarspersonen kan ha gett oss ett annat svar än 

det ”sanna”. Orsaken till mätfelet kan vara missuppfattning av frågan, glömska, okunnighet, 
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prestige, förväntningsstress, egenintresse samt rädsla för att anonymitetsskyddet inte håller.59 

Risken för att svarspersonen ska ha missuppfattat eller inte förstått frågan minskar eftersom 

enkätundersökningen gjorts via telefon och möjligheten att förklara frågan fanns. Vid 

samtalsintervjuer finns alltid en risk för att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar 

svarspersonen i någon riktning. Detta mätfel kallas för intervjuareffekten. Å andra sidan 

minskar risken för missuppfattningar vid samtalsintervjuer. 60 

 

 

Validitet 

En undersökning strävar alltid efter att ha hög validitet. Frånvaron av systematiska mätfel 

brukar kallas för god validitet, medan frånvaron av osystematiska mätfel är detsamma som 

god reliabilitet.61 Med begreppet intern validitet menas huruvida man genom undersökningen 

verkligen funnit den rätta orsaken till något bland de analysenheter som ingick i 

undersökningen och under de omständigheter på vilka undersökningen genomfördes. 

Kortfattat; att man verkligen undersöker det man säger sig undersöka. Extern validitet avser 

förmågan att generalisera resultaten för hela populationen.62 

 

Om vi har mätfel i beaktande under undersökningens gång kan det minska risken för låg 

validitet. Beroende på hur frågorna i undersökningarna är formulerade kan svaren variera. 

Fördelen med frågeundersökningen är att respondenterna har ett antal alternativ att välja 

mellan när de svarar. Vi har gjort ett totalurval av de webbtidningar som är anslutna till KIA-

index och vi har en svarsfrekvens på 96,3 procent. Det ger frågeundersökningen hög extern 

validitet, vilket bör göra resultaten generaliserbara för hela populationen. Det går inte att 

generalisera resultaten som vi får från samtalsintervjuerna eftersom de är så få, men syftet 

med intervjuerna är inte att generalisera utan att få en djupare inblick i arbetet på dessa 

redaktioner och även mer utförliga svar omkring frågeställningarna. Ett problem med vår 

metod för att komma i kontakt med rätt person på redaktionerna som ingått i vår 

frågeundersökning kan vara att vi har blivit hänvisade till fel person och att den personen 

ansett sig kvalificerad till att svara på frågorna, även fast det funnits någon som skulle varit 

mer kvalificerad. 

 

                                                 
59 Andersson, Göran (1986). Något om säkerhet och osäkerhet i undersökningar, s.76f 
60 Andersson, Göran (1986). Något om säkerhet och osäkerhet i undersökningar, s. 77 
61 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara, s. 57 
62 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara, s. 69 
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Reliabilitet 

När vi samlat in och sammanställt empirin från frågeundersökningarna är det viktigt att vi inte 

har förväxlat vilka som har svarat och inte. För att minska risken för förväxling och på så sätt 

undvika att missa någon respondent har vi valt att inte använda oss av tekniken med 

löpnummer utan att istället märka formulären med redaktionernas namn och telefonnummer. 

Detta gav oss enkelt en snabb överblick och minskade förhoppningsvis risken för 

osystematiska mätfel, vilket innebär hög reliabilitet. 

 

Frågeundersökningen gjordes via telefon och på så sätt har vi kunnat undvika att 

respondenterna missuppfattat frågorna. Ett problem med det kan vara att vi har delat på 

telefonsamtalen mellan två personer och kan ha förklarat frågorna på olika sätt, vilket kan 

leda till att respondenterna kan ha uppfattat frågorna på olika sätt. När vi sedan fört över 

informationen från frågeundersökningen till SPSS, som är ett databehandlingsprogram för 

statistik, har vi gjort det tre gånger för att undvika slumpmässiga fel. Vi har oss förlitat oss på 

att SPSS har räknat ut alla resultat på ett korrekt sätt. Om programmet har gjort fel kan 

undersökningens resultat bli missvisande. När sedan datan från SPSS har förts över till 

programmet Microsoft Excel, där diagrammen är utformade, kan något slumpmässigt fel ha 

uppstått. För att försäkra oss om att inga slumpfel uppstått har vi kontrollerat och jämfört 

siffrorna flera gånger. 
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Resultat 

 

I det här kapitlet presenteras de reslutat som vi fått fram från materialet av våra 

frågeundersökningar och samtalsintervjuer. Svarsfrekvensen av den frågeundersökning vi 

gjort är 96,3 procent. Tre av fyra planerade samtalsintervjuer genomfördes (läs mer under 

rubriken Samtalsintervjuer på sidan 36). 

 

 

Webbtidningarnas storlek 

För att kunna se skillnader eller likheter mellan hur representanterna från de olika 

tidningsredaktionerna svarar på frågorna har vi delat upp webbtidningarna efter hur många 

unika besökare de hade veckan för undersökningen. Besöksstatistiken har hämtats från 

TidningsUtgivarnas lista över svenska dagstidningar på nätet. Vi har själva kategoriserat 

webbtidningarna i grupper efter antalet unika besökare inför analysen. Sammanlagt 52 

svarande respondenter ingick i undersökningen. De olika grupperna innehåller följande antal 

respondenter: 

 

0-19 999  8 respondenter 

20 000- 49 999 21 respondenter 

50 000- 99 999 13 respondenter 

100 000- 499 999 6 respondenter 

500 000- 999 999 1 respondent 

Över en miljon 3 respondenter 
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Figur 1: Översikt av webbtidningarnas storlek utifrån unika besökare, i procent. 

 

Majoriteten av webbtidningarna i vår undersökning, det vill säga 40 procent, hade 20 000 till 

49 999 unika besökare under vecka 47 år 2008, den vecka enkätundersökningen genomfördes. 

Bara 2 procent, vilket motsvarar en tidning, hade under perioden 500 000 till 999 999 unika 

besökare. 

 

 

Frågeundersökningen 

I frågeundersökningen som gjordes via telefon med 54 personer från samtliga 

webbredaktioner på TidningsUtgivarnas lista av svenska dagstidningar på nätet, svarade 

respondenterna på frågan: 

Vem/vilka på redaktionen har som uppgift att hantera nyhetsbilder som kommer från 

bildbyråer, läsare eller andra externa källor? (ett eller flera alternativ). 

 

Utifrån vilka alternativ respondenterna valt kan vi se vilken yrkesgrupp som vanligast 

hanterar externa nyhetsbilder på webbredaktionerna i vår undersökning. 
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Figur 2: Tabell över yrkesgrupper som hanterar externa nyhetsbilder, i procent. 

 

Den yrkesgrupp som vanligast hanterar externa nyhetsbilder på webbredaktionerna i vår 

undersökning är Webbredaktörer, 33 procent av det totala antalet valda alternativ. 

Det svarsalternativ som är näst störst är Övriga. Vid det svaret har respondenterna också fått 

möjlighet att precisera vilken typ av befattning det innebär. De befattningar som uppgivits är 

Nyhetschef, Nattchef, Redaktionschef, Redaktörer, Webbchef, Webbreporter, Lokalredaktör, 

Bildchef, Deskansvarig, Nyhetsansvarig och Webbansvarig. Kategorin Övriga domineras 

alltså främst av olika typer av chefer och den står för 21 procent av de valda alternativen. 

 

Svarsalternativet En specifik anställd innebär att det är en speciell person som vanligtvis har 

som uppgift att hantera de nyhetsbilder som kommer in till redaktionen från externa källor. 

Även när respondenterna har valt detta alternativ har de i hälften av fallen också valt att 

komplettera svaret med någon annan kategori. Detta för att täcka upp de tillfällen då den 

specifikt anställda inte finns tillgänglig, till exempel på nattskift då bland annat nattchefer och 

redigerare istället har hand om uppgiften. Den specifikt anställda är i hälften av fallen en 

bildredaktör. Andra representerade yrkesgrupper är webbansvarig och webbredaktör. 

Svarsalternativet En specifik anställd har valts i 7 procent av fallen. 
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Alternativen Fotografer och Bildredaktörer är relativt lågt representerade när det gäller 

hanteringen av nyhetsbilder om man jämför med Reportrar och Redigerare. 10 procent och 4 

procent för Fotografer och Bildredaktörer jämfört med Reportrar och Redigerares 11 procent 

och 14 procent. Bildredaktörer var det alternativet som valdes minst antal gånger. 

 

Är du orolig för att bli lurad av falska nyhetsbilder i ditt arbete? 

 
Figur 3: Hur många som är oroliga över att bli lurade av falska nyhetsbilder, i procent. 

 

En tydlig majoritet svarade Nej på frågan om de är oroliga över att bli lurade av falska 

nyhetsbilder i sitt arbete. 90,4 procent av respondenterna svarade Nej, jämfört med 9,6 

procent som svarade Ja. Av de som valt svarsalternativet Ja hör största delen till kategorin 

Nyhetschef/Redaktionschef/Bildchef. Den kategorin står för 60 procent av de som svarat Ja på 

frågan. Samtliga som svarat Ja fick också utveckla sitt svar och redogöra på vilket sätt de var 

oroliga. Några av anledningarna var att: 

 

… det kan vara svårt att kontrollera läsarbilder. 

… det kan vara frestande att skicka in falska bilder bara för att se om de publiceras. 

… det är så lätt att förfalska bilder i dag. 

… även bildbyråerna kan och har gjort misstag. 

 

Flera av de som svarat Ja sa också att de inte är direkt oroliga men att de är medvetna om 

risken och alltid försöker ha det i bakhuvudet.  
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Figur 4: På vilka tidningar oroligheten är som störst, i procent.  

 

Oroligheten för att bli lurad av falska nyhetsbilder är störst i gruppen 500 000-999 999 unika 

besökare. Det beror på att den gruppen består av en respondent. I övrigt ligger oroligheten 

jämt fördelad mellan de mindre tidningarna. 

 

Litar du på nyhetsbilder som kommer från bildbyråer, t.ex. Scanpix? 

Samtliga svarade Ja på frågan. Respondenterna hade också här möjlighet att utveckla varför 

de litar på bildbyråer. Anledningarna de uppgav var: 

 

… de har resurser för att hålla sig kritiska till bilderna. 

… de är etablerade och har ett gott omdöme. 

… få bilder visar sig vara falska. 

… de förlitar sig på att bilderna har gått igenom kontroll. 

… de lever på att förmedla bilder och är beroende av trovärdighet. 

… de har själv inte möjlighet att kontrollera så man måste lita på att de granskar bilderna. 

… de är seriösa. När det varit fel har de rättat snabbt. 

… ofta gäller det stora nyhetshändelser som är lätta att kolla upp på andra sätt. 

… av erfarenhet. De vet att det har fungerat tidigare. 

… de känner sig tvungen att lita på dem. 
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Har du någon gång i ditt arbete tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara 

manipulerad? 

 

 
Figur 5: Hur många av respondenterna som tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara 

manipulerad, i procent. 

 

Endast en respondent, det vill säga cirka 2 procent av populationen, angav att han eller hon 

någon gång hade tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara manipulerad. Flera av de 

som svarat Nej på frågan sa att de i alla fall inte kände till att de hade gjort det. 
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Hur mycket tid spenderar du i genomsnitt på att undersöka om en nyhetsbild är äkta? 

 

 
Figur 6: Stapeldiagrammet visar hur mycket tid de svarande respondenterna i genomsnitt spenderar på 

att undersöka en bilds äkthet, i procent. 

 

I den här frågan var svarsfrekvensen något lägre, då 15 procent av respondenterna valde att 

inte svara på grund av att de tyckte att det var svårt att generalisera. Utav de svarande 

respondenterna var det 52 procent som uppgav att de inte spenderar någon tid alls till att 

undersöka en bilds äkthet. Näst efter det hamnade de som spenderar mindre än 5 minuter per 

bild, 39 procent av de som svarat. Ingen av de svarande valde alternativen Mindre än en 

timme eller Mer än en timme. Mer än 90 procent av respondenterna anger att de spenderar 

mindre än fem minuter eller ingen tid alls till att undersöka en bilds äkthet. 
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Figur 7: Diagrammet visar hur mycket tid som i genomsnitt läggs på att undersöka en bilds äkthet 

beroende på tidningens storlek, i procent. 

 

Det alternativ som flest har valt är Ingen tid alls och det var främst respondenter från 

tidningar med mellan 20 000 och 49 999 unika besökare. Tidningar med över en miljon unika 

besökare valde i störst utsträckning alternativet Mindre än 5 minuter. 100 procent av gruppen 

i 500 000- 999 999 valde alternativet Mindre än 15 minuter. Detta beror på att det endast 

finns en respondent i den gruppen. 
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Hur vanligt tror du att det är att manipulerande nyhetsbilder kommer in till din 

redaktion? 

 

 
Figur 8: Tabellen visar hur vanligt respondenterna tror att det är att manipulerade bilder kommer in till 

deras redaktion. 

 

60 procent av respondenterna svarade Händer sällan på frågan om hur vanligt de tror det är 

att manipulerade nyhetsbilder kommer in till redaktionen. 17 procent svarade att de tror att det 

aldrig händer och 23 procent svarade att de inte visste. Ingen av respondenterna valde 

alternativen Händer ibland eller Händer ofta. 
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Figur 9: Hur vanligt respondenterna tror det är att manipulerade nyhetsbilder kommer in till 

redaktionen, sorterat efter webbtidningarnas storlek (unika besökare), i procent. 

 

Diagrammet visar att 75 procent av den grupp webbtidningar med minst unika besökare tror 

att det sällan händer att manipulerade nyhetsbilder kommer in till deras redaktion. 100 procent 

av gruppen 500 000-999 999 svarade Vet ej på frågan. Det beror på att det bara fanns en 

redaktion i den gruppen och dess respondent svarade Vet ej. En tredjedel av respondenterna 

hos webbtidningar med över en miljon unika besökare under vecka 47 valde alternativet 

Händer aldrig. Gruppen 100 000-499 999 var den grupp som valde alternativet Händer aldrig 

näst flest antal gånger. 
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Publicerar ni läsarbilder på webben? 

 

 
Figur 10: Cirkeldiagrammet beskriver hur stor del av webbtidningarna som publicerar respektive inte 

publicerar läsarbilder, i procent. 

 

Av respondenterna är det 88,5 procent vars redaktion publicerar läsarbilder av nyhetskaraktär 

på tidningens webbsidor, 11,5 procent gör det inte. Anledningen till att vi låtit respondenterna 

svara på detta var för att kunna se vilken sorts icke redaktionellt material tidningarna i vår 

studie använder sig av. 
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Figur 11: Hur stor del av de olika webbtidningarna som publicerar respektive inte publicerar läsarbilder 

på webben, i procent. 

 

Av de webbtidningar som hade fler än 100 000 unika besökare under vecka 47 publicerar alla 

läsarbilder på sina webbtidningar. Ju mindre webbtidningarna är besöksmässigt, ju färre är det 

som publicerar läsarbilder. Den minsta gruppen 0-19 999 har flest antal Nej i sina svar, 37,5 

procent. 
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Känner du att du har praktisk möjlighet till att granska och spåra en nyhetsbilds 

ursprungliga källa? 

 

 
Figur 12: Cirkeldiagrammet visar hur stor del av respondenterna som känner att de har praktisk 

möjlighet till att spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa. 

 

Resultaten visar att 58 procent av respondenterna känner att de har praktisk möjlighet till att 

spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa. 38 procent säger att de inte har det. Kategorin Ja och 

Nej hör till de som tycker att de kan spåra en bild från Sverige men inte en som kommer från 

utlandet eftersom spårandet kan bli mer komplicerat och till och med ogenomförbart då. 
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Samtalsintervjuer 

Vår ambition var att intervjua fyra olika representanter för olika tidningar. Vi hade kontakt 

med bildredaktören på aftonbladet.se och bokade fler intervjutillfällen men på grund av 

plötsligt uppkommande ärenden och att han hade ont om tid så fick vi aldrig möjlighet att 

göra en intervju med honom. 

 

Här har vi sammanställt resultaten från samtalsintervjuerna som vi gjort med tre stora 

tidningar. De vi pratat med är Arne Jönsson, bildredaktör på Dagens Nyheter, Kristian 

Lindquist, biträdande nyhetschef på Svenska Dagbladet och Laura Canedo Pouso, 

bildredaktör på Expressen.  

 

 

Dagens nyheter 

Arne Jönsson berättar att på Dagens Nyheter arbetar bildredaktören, redaktören och 

nyhetschefen tillsammans vid centraldesken där de tillsammans diskuterar och gör 

nyhetsvärderingar.  

 

”Jag jobbar dagtid på vår sajt. Jag sitter vid vår centraldesk, mittemot redaktören och 

nyhetschefen. Vi är ett team där. Det är jag som har koll på inflödet av 

nyhetsbyråbilder, men också från våra egna fotografer. Så jobbar vi under dagen och 

gör nyhetsvärderingar och diskuterar hur det ska se ut på sajten.”   

 

Arne Jönsson säger att han inte tror att man kan spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa. Han 

säger också, att det är svårt att generalisera hur mycket tid han lägger på att undersöka en 

bilds äkthet. Det beror helt på varifrån bilden kommer hur mycket den behöver granskas. 

Dagens Nyheter publicerar, om än sällan, läsarbilder på webben. Arne Jönsson menar att man 

inte kan kontrollera äktheten i läsarbilder. 

 

”Nej, det tror jag inte någon kan spåra egentligen. Det kan man inte göra. […] Det 

kan vara så att en nyhetsbyråbild har en byline som är fotografens namn snedstreck 

AP. Den kan vara tagen i någon av världens avkrokar. Den källan kan jag personligen 

inte ta reda på. Jag kan bara utgå ifrån att AP har verifierat den. Om de i sin tur i alla 

sina led har torrt på fötterna det kan man aldrig veta, men det kan du inte heller med 

någon text. […] Hur mycket tid man lägger på att granska nyhetsbilder innan de 

publiceras är lite olika beroende på hur mycket arbete vi har och hur mycket tid vi 
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känner att vi behöver lägga på just en sådan arbetsuppgift. Det är väldigt få bilder 

som man behöver kritiskt granska på det sättet. […] Man kan inte kontrollera 

äktheten i läsarbilder. Man kan bara försöka använda sin rutin till kompetens, den 

hjärna som man fortfarande hoppas fungerar något så när, sina arbetskamrater runt 

omkring och göra bedömningar. […] Jag menar, vi vet ju vad polisen har sagt. Var 

det en vit bil som sprängdes i luften och det kommer in en röd bil i burken så är ju 

inte det så bra.” 

 

Begreppet manipulation är ett svårt begrepp att förklara. Arne Jönsson menar att manipulation 

är någonting som kan ske både före och efter att en bild tagits. Arrangerade bilder är också en 

slags manipulation enligt honom.  

 

”Alla tror att manipulation är någonting som sker i efterhand. […] När jag gick i 

fotoskolan gick jag hos Christer Strömholm. Han hade ett uttryck som var så här: När 

en fotograf kommer in i rummet förändras rummet. Det vill säga när fotografen 

bestämmer sig för att ta en bild i alla lägen så förändras rummet. Fotografen 

bestämmer var han eller hon ska stå, vilken vinkel, vilka som ska vara med och hur 

det ska se ut. Så när en fotograf tar en bild på en nyhetsplats kan det omöjligt spegla 

hela händelsen, utan det är en subjektiv bedömning av fotografen. […] Hela 

diskussionen om manipulation måste man vidga till att även omfatta själva 

fotograferingsögonblicket. Man ska inte tro att allting som kommer genom sladden är 

sant ända fram till att någon sätter sig i Photoshop och gör någonting med bilden.” 

 

Att kritiskt bedöma en bild kan vara svårt om man har lite tid, menar Jönsson. Att ha en 

gemensam plattform att stå på är viktigt vid snabba beslut. Arne Jönsson själv säger sig inte 

vara orolig för att bli lurad av falska nyhetsbilder i sitt arbete. Han säger också att han litar på 

bildbyråerna i allmänhet. 

 

”Allting som går fort tenderar att ge mindre tid till eftertanke och kritisk bedömning. 

Därför är det viktigt att man till exempel har en gemensam plattform att stå på. […] 

Hur ser vi på nyhetsbilder, vad är okej och vad är inte okej, för att man i snabba 

beslutsprocesser ska ha en kall hjärna. Ju mindre tid du har ju svårare blir beslutet att 

ta. Du tvingas forcera fram ett beslut ju kortare tid du har. […] Nej, generellt sätt är 

jag inte rädd. Det kan ju bero på att jag dels är yrkesskadad, men också att jag känner 

mig trygg i min roll eftersom jag har jobbat här så länge. […] Ja, jag litar på 

bildbyråerna i allmänhet.” 
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Svenska Dagbladet 

Kristian Lindquist berättar att Svenska Dagbladet har många olika bildkorgar och får in 

tusentals bilder per dygn. Arbetet med att hantera bilderna sköts av webbredaktörer och vid 

nyhetsdesken. 

 

”Vi får in bilder från utländska bildbyråer som AP, Reuters och Getty Images, även 

Scanpix för Sverige. Vi har flera olika flöden som vi kan sitta och se. Det rullar på 

hela tiden med aktuella bilder som de lägger in. Webbredaktörer och jag som 

nyhetschef har koll på bildflödet, vi är väl fyra stycken som sitter vid själva desken. 

[…] Man tittar några gånger då och då för att se om det har kommit in någonting som 

är intressant. […] Händer det en nyhet någonstans som vi tycker är värd att 

uppmärksamma så letar vi ifall det har kommit bilder på den också. Sen kollar man då 

och då i rena bildflödet också.” 

 

När det gäller att spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa, säger Kristian Lindquist, att man 

inte kan spåra den mer än att se vem som är upphovsman till bilden. Man får lita på vad 

bildbyråerna uppger för källa. Han ser heller inga problem med att inte hinna med att kritiskt 

granska nyhetsbilder. Litar man på källan tar det inte speciellt lång tid att granska dem. 

Svenska Dagbladet publicerar läsarbilder på webben. För att kontrollera äktheten ringer de 

upp upphovsmannen. 

 

”Jag ser ju vem som är upphovsman till bilden. Vi får gå på de uppgifter vi får från 

nyhetsbyråerna. De byråerna vi jobbar med är ju stora och etablerade. […] Vad man 

gör är att man tittar på källan. Litar man på den som tagit bilden och det är en 

etablerad byrå så ägnar man inte speciellt lång tid åt att granska en nyhetsbilds äkthet. 

[…] Det finns tid till att granska nyhetsbilder innan de publiceras. Det är inga 

problem alls egentligen. Vi har en rätt hård bildpolicy för vad vi använder för bilder 

och inte. Det är nog snarare så att vi är mer restriktiva än vad de flesta 

papperstidningar är med bilder. […] Besluten måste komma snabbare och då är det 

bättre att ta ett säkrare beslut, alltså inte chansa om man är osäker på en bilds äkthet 

eller en bilds källa. […] Dessutom finns ju bilden i evighet ute på internet när vi väl 

har publicerat den, i regel. […] Vad gäller läsarbilder, ringer vi upp de som tagit 

bilden och pratar med dem för att på så sätt försöka bestämma äktheten.” 
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Kristian Lindquist tycker det är svårt att konkret säga vad en äkta nyhetsbild är, men han 

tycker att det generellt sett inte är okej att arrangera nyhetsbilder. 

 

”Det går inte att säga vad en äkta nyhetsbild är. Vad är en äkta nyhet? […] Rent 

journalistiskt är det inte okej att arrangera en nyhetsbild. […] Så fort vi är osäkra på 

någonting så stämmer vi av med tidningens bildchef.” 

 

Han säger vidare, att man alltid måste tänka källkritiskt när det gäller nyhetsbilder på samma 

sätt som när det gäller nyheter. Han är inte orolig för att bli lurad av falska bilder och han litar 

generellt på bilder som kommer från bildbyråer. 

 

”Jag är inte mer oroad över att bli lurad av falska nyhetsbilder än vad jag är över att 

bli lurad av falska andra nyheter. Man får alltid vara vaksam mot nyhetsbilder precis 

som mot telegram. Man får alltid ha en beredskap och funderar, alltså tänka 

källkritiskt. […] Generellt sett litar jag på bildbyråer. Men man får väl förhålla sig 

kritiskt även till dem såklart.” 

 

 

Expressen 

Från Expressen intervjuades bildredaktör Laura Canedo Pouso. Om Expressens rutiner kunde 

hon berätta att de har en databas dit alla bilder från läsare och bildbyråer kommer in. De som 

hanterar externa nyhetsbilder på Expressen är hon som bildredaktör och andra redaktörer.  

 

”Vi har ett program dit alla bilder kommer in från externa bildbyråer, alltså Scanpix, 

AFP, AP, All Over Press, ja jättemånga. Sedan söker man på det man vill ha. 

Läsarbilder kommer också in till det programmet men till en annan mapp, kan man 

säga. […] Man kan också söka på allt som har kommit in under dagen. En del av 

arbetet är ju att vara aktiv och hitta nyheter.” 

 

Laura Canedo Pouso säger att de alltid spårar en nyhetsbilds ursprungliga källa. Om man är 

tveksam på en bilds äkthet får man kolla upp det med andra medier. Hon menar att det inte är 

så brådskande att kolla upp bilder att man inte hinner med det. Expressen.se publicerar 

läsarbilder. För att kontrollera läsarbildernas äkthet tar de kontakt med polis i närheten för att 

höra efter med dem om någonting har hänt. 
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”Man måste ju spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa. Om den kommer från en 

bildbyrå står det oftast vem som är fotografen. […] Om man är tveksam på en bilds 

äkthet från man kolla upp om det skrivits om det i andra medier. Nyheter som vi har 

finns ju att hitta på andra ställen. Finns bilden på många ställen och om det inte har 

uppstått någon diskussion kring den måste man kanske inte tänka efter så mycket. 

[…] Vi publicerar läsarbilder på webben. Oftast är det då nyhetsbilder. Om man inte 

redan innan har haft kontakt med polisen där i närheten så tar man kontakt med dem. 

Om någon läsare har skickat in en bild så ringer man upp polisen och kollar om det 

stämmer att det har hänt någonting där. Vi kollar alltid att händelsen stämmer. […] 

Tid finns ju, det är aldrig så brådskande.” 

 

Laura Canedo Pouso säger att det är svårt att skilja på vad som är arrangerat och inte. En 

tydlig manipulation, säger hon, är en förändring i bildens innehåll, men inte att justera bildens 

ljus och kontrast. 

 

”Det här med nyhetsbilder är ju en jättestor diskussion, vad som är arrangerat och vad 

som inte är arrangerat. Vad är en nyhetsbild? Det är ju ofta arrangerade situationer 

som man fotar någon i. De är ju medvetna om att man fotograferar. […] En tydlig 

manipulation är väl om man skulle lägga till någonting. Skulle man be folk om att ’nu 

ska ni se rädda eller förskräckta ut’ så är det en av manipulation. […] Sen tycker jag 

ändå att i Sverige är man ganska human när det gäller att manipulera på plats. Sen så 

tycker jag inte det är manipulation att dra i kurvor, ljusa upp en bild på ställen och så 

där.” 

 

Laura Canedo Pouso litar på bildbyråerna och är inte orolig över att bli lurad av falska bilder i 

sitt arbete. Hon tror att hon behandlar alla bilder lika oavsett var de kommer ifrån.  

 

”I dag fick vi in bilder på en hund som hade fastnat i en grill. Det var ju en rolig 

historia men då var jag tvungen att säga ’stämmer det här verkligen’? Annars är jag 

inte så orolig måste jag säga. […] Varje bild vi tar in, det spelar ingen roll var den 

kommer ifrån, granskar vi kritiskt. Jag tror man behandlar alla bilderna ganska lika. 

Man får tänka efter på alla grejer, sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån. Man 

förväntar sig att få nyhetsbilder men det är klart att man inte släpper igenom vad som 

helst bara för att det är från AFP eller AP. Jag litar nog på bildbyråerna.” 

 



Granat & Lindell 
 

42 
 

Analys 

 

Manipulerade och arrangerade nyhetsbilder 

Susan Sontag menar att hon ser fotografier som ett ”smalt selektivt fönster” mot verkligheten. 

Det fotografiet fångar är fotografens tolkning av verkligheten.63 Enligt Torsten Thuréns 

källkritiska principer är det inte alltid lätt att dra en gräns mellan vad som är sant och falskt. 

Om en bild är något arrangerad eller lätt retuscherad behöver det inte nödvändigt vara en 

förfalskning.64 Bitte Alling-Ode och Eino Tubin säger att alla bilder är manipulerade på något 

sätt, genom valet av ögonblick, vinkel, teknik, framställning, kopiering och beskärning. De 

skiljer på manipulering och arrangering, där manipulering är när man ändrar bilden efter att 

den är tagen och arrangering görs innan fotograferingsögonblicket.65 Alling-Ode och Tubin 

definierar begreppet manipulation, förutom att det görs efter att bilden är tagen, också som när 

bildens innebörd ändras genom att man tillför eller avlägsnar något betydelsebärande 

bildelement.66 I Eeva-Leena Muurman och Maria Svenssons undersökning svarar samtliga 

intervjuade att bildmanipulering är när man förändrar bildens innehåll. Det fanns däremot 

delade meningar gällande hur förändringarna får gå till.67 

 

Arne Jönsson på Dagens Nyheter menar att manipulation är något som kan ske både före och 

efter att bilden är tagen, istället för att se på manipulation och arrangering som två skilda 

saker. Enligt honom är arrangerade bilder också en slags manipulation. Han säger vidare att 

hela diskussionen om manipulation måste vidgas till att även omfatta hela 

fotograferingsögonblicket. I likhet med både Susan Sontag och Alling-Ode och Eino Tubin 

menar Arne Jönsson, att när en fotograf tar en bild på nyhetsplats så kan det omöjligt spegla 

hela händelsen utan det blir en subjektiv bedömning av fotografen. Fotografen bestämmer hur 

det ska se ut. Han bestämmer personerna ska stå, vilken vinkel bilden tas i och vilka som ska 

vara med. 

 

Laura Canedo Pouso på Expressen säger att det kan vara svårt att skilja på vad som är 

arrangerat och inte, liksom Thurén menar att det är svårt att säga vad som är sant och inte. 

Enligt henne är en tydlig manipulation en förändring i bildens innehåll men inte att till 

                                                 
63 Sontag, Susan (2001). On Photography, s. 6 
64 Thurén, Torsten (1994). Orientering i källkritik, s.70ff 
65 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 20 
66 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 139f 
67 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.16-23 
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exempel justera bildens ljus och kontrast, i likhet med Alling-Ode och Tubins definition där 

att digitalt förbättra skärpa eller att lägga till färger i en bild inte är manipulation.68 Laura 

Canedo Pouso har inte heller samma tydliga gräns mellan manipulation och arrangering som 

Alling-Ode och Tubin. Hon menar att det är manipulation att be folk agera på ett visst sätt vid 

fotograferingsögonblicket. 

 

I Shiela Reeves undersökning om digital bildmanipulation svarar Tom Bentowski på Life 

Magazine att det aldrig är moraliskt försvarbart att ändra en nyhetsbild.69 I C-uppsatsen En 

bild ljuger aldrig? säger frilansfotografen Elina Paasonen att nyhetsbilden är det allra 

heligaste och att man ”sällan trixar med den”.70 Kristian Lindquist på Svenska Dagbladet 

säger att det rent journalistiskt inte är okej att arrangera en nyhetsbild men tyckte att det var 

svårt att rent konkret säga vad en äkta nyhetsbild är. Laura Canedo Pouso säger att det är svårt 

att skilja på vad som är arrangerat och inte. Hon menar att man oftast arbetar i arrangerade 

situationer, eftersom omgivningen är medveten om att man fotograferar. 

 

 

Digitalteknikens baksida 

I och med möjligheten att blixtsnabbt överföra både text, ljud och bild har journalistens 

arbetsvillkor förändrats, menar Ignacio Ramonet, chefsredaktör för Le Monde Diplomatique. 

Han menar att nyhetsförmedlingen i dag är så snabb, att det finns allt mindre tid över för 

källgranskning och eftertanke. Det är digitalteknikens baksida.71 Alling-Ode och Tubin 

skriver att det stora bildflödet gör att nyhetsbilderna är många och att urvalet måste gå snabbt. 

De frågar sig om bildredaktörerna har tid och ork att se kritiskt på bildflödet från hela 

världen.72 

 

Arne Jönsson menar att det är olika hur mycket tid man lägger på att granska nyhetsbilder 

innan de publiceras. Det beror på hur mycket arbete och tid de känner för att lägga på det. 

Han säger att det är väldigt få bilder som man behöver granska kritiskt på det sättet. Allt som 

går fort tenderar att ge mindre tid till eftertanke och kritiskt bedömning, fortsätter han. Det är 

viktigt att ha en gemensam plattform att stå på för att ha samma synsätt på vad som är okej 

                                                 
68 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 32f 
69 Reeves, Shiela (1991). Digital Alterations of Photographs in Consumer Magazines, s. 2 
70 Muurman, Eeva-Leena & Svensson, Maria (2005). En bild ljuger aldrig?, s.18 
71 Börtz,Torun, Göteborgs-Posten  (2000-11-30, s 57). Hämtades: 2008-11-26 
72 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 159 
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och inte. I snabba beslutsprocesser behöver man ha en kall hjärna. Arne Jönsson säger att man 

tvingas forcera fram ett beslut ju kortare tid man har. Kristian Lindquist berättar att det finns 

tid till att granska nyhetsbilder innan de publiceras. På Svenska Dagbladet har de en ganska 

hård bildpolicy för vad de använder för bilder och inte. Besluten måste komma snabbare och 

då är det bättre att ta ett säkrare beslut. Laura Canedo Pouso säger att det finns tid till kritiskt 

granskande och att det aldrig är så brådskande att man inte hinner med det. 

 

I den kvantitativa frågeundersökningen fick vi svar på hur mycket tid respondenterna i 

genomsnitt lägger på att undersöka om en nyhetsbild är äkta. I frågan har vi ingen motivering 

till varför man lägger si och så mycket tid på det. Resultaten visar att 52 procent inte 

spenderar någon tid alls på att undersöka en bilds äkthet och 39 procent spenderar upp till fem 

minuter på det. 

 

Till samma ämne hör också frågan om respondenterna känner att de har praktisk möjlighet att 

spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa. Där är tid en viktig faktor. 58 procent svarade att de 

har möjlighet till att spåra en nyhetsbilds källa, medan 38 procent svarade att de inte har det. 

Resultaten från samtalsintervjuerna och frågeundersökningen visar att det i dag finns tid på 

webbredaktioner till att granska nyhetsbilders källor, även om respondenterna i flera fall sagt 

att de inte gör det. Det skiljer sig från vad Ignacio Ramonet och Alling-Ode och Tubin säger 

om arbetstempot. 

 

 

Bildbyråer och falska bilder 

I boken Falska kort? säger Kenneth Norberg, en av Förenade Lantsortstidningars 

bildredaktörer, att han inte är orolig för att bli lurad av falska bilder och att han litar på det 

material som kommer från de stora bildbyråerna. Han säger också att han ”måste lita på dem, 

jag har inget annat val”.73 

 

I vår frågeundersökning svarade samtliga respondenter Ja på frågan om de litar på material 

som kommer från bildbyråer. De fick också utveckla sitt svar och förklara varför. Där svarade 

flera att, precis som Kenneth Norberg, de kände sig tvungna att lita på bildbyråerna. Trots att 

samtliga respondenter kände tillit till bildbyråerna svarade 9,6 procent av dem att de är 

                                                 
73 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993). Falska kort? Bilden i dataåldern, s. 159f 
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oroliga för att bli lurade av falska nyhetsbilder i sitt arbete. Anledningarna de uppgav var att 

det kan vara svårt att kontrollera läsarbilder och att det är så pass lätt att förfalska bilder i dag. 

100 procent svarade att de litade på material från bildbyråer och 90,4 procent är inte oroliga 

för att bli lurade av falska nyhetsbilder. Alla respondenter i samtalsintervjuerna svarade också 

att de inte är oroliga och att de generellt litar på bildbyråerna. Arne Jönsson säger också att 

han litar på bildbyråerna och att han generellt inte är rädd för att bli lurad av falska 

nyhetsbilder. Kristian Lindquist är inte heller orolig för att bli lurad och litar generellt på 

bildbyråer. Han säger också att man måste förhålla sig kritisk till de bilderna, liksom 

telegram. Laura Canedo Pouso säger att hon litar på bildbyråerna och att hon behandlar alla 

bilder lika oavsett var de kommer ifrån. Hon är inte orolig för att bli lurad av falska 

nyhetsbilder. 

 

 

Läsarbilder  

Enligt Yu Siqi David74 och Steve Outing75 är mycket av det läsarmaterial som kommer in till 

redaktionerna orelevant, av låg kvalité, inte publicerbart eller helt enkelt rena förfalskningar. 

Därför behövs redaktörer som går igenom och granskar materialet innan det publiceras. Arne 

Jönsson säger att man inte kan kontrollera äktheten i läsarbilder utan bara göra bedömningar 

utifrån sin erfarenhet. Respondenterna säger i samtalsintervjuerna att de antingen ringer upp 

den personen som tagit bilden eller kollar upp informationen på annat håll, till exempel med 

polis eller andra medier för att kontrollera bildens äkthet. I En bild ljuger aldrig? säger Hans 

Holmberg att han inte tror att man förvanskar bilder mer i dag än vad man gjorde tidigare. 

Martina Holmberg säger i samma uppsats att hon inte tror att det förekommer manipulation i 

större utsträckning än förut, trots den digitala tekniken. 

 

88,5 procent av respondenterna i vår undersökning angav att de publicerar läsarbilder på 

webben. Utav de 11,5 procent som inte publicerar läsarbilder var majoriteten webbtidningar 

med under 20 000 unika besökare under vecka 47. Samtliga webbtidningar med över 100 000 

unika besökare publicerade läsarbilder. Samtidigt var det bara 2 procent, motsvarande en 

respondent, som angav att de någon gång tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara 

manipulerad. Trots det svarade 60 procent av respondenterna att de tror att det händer, om än 

sällan, att manipulerade nyhetsbilder kommer in till redaktionen. 

                                                 
74 Yu Siqi David (2007). The Role of Editors in Participatory Journalism, s. 3-6 
75 Outing, Steve (2005). Managing the Army of Temporary Journalists , s. 79f 
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Orolighet över att bli lurade av falska nyhetsbilder 

En majoritet av respondenterna tror alltså att det händer att manipulerade nyhetsbilder 

kommer in till redaktionen. Samtidigt var mindre än en tiondel av respondenterna oroliga för 

att bli lurade av falska nyhetsbilder och över hälften anger att de generellt inte spenderar 

någon tid alls på att undersöka en nyhetsbilds äkthet. Det är framför allt respondenterna på de 

mindre tidningarna som är oroliga för att bli lurade av falska nyhetsbilder. Det var också de 

respondenterna som i störst utsträckning angav att de inte spenderade någon tid alls på att 

undersöka en bilds äkthet. Gruppen tidningar med lägst antal unika besökare är också den 

som till största del tror att manipulerade nyhetsbilder kommer in till redaktionen. 
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Slutsats 

Arbetet med att hantera nyhetsbilder som kommer från externa källor ligger till störst del hos 

Sveriges webbredaktioners webbredaktörer. De delar även arbetsuppgiften med många andra 

typer av anställda, där olika chefer främst dominerar. Bara i 7 procent av fallen sköts arbetet 

av en specifik anställd. I hälften av de fallen delade den specifikt anställda arbetet med 

nattchefer och redigerare, vilka tog över uppgiften när den personen inte var närvarande. Den 

specifike anställde hade titeln bildredaktör, webbansvarig eller webbredaktör. 

 

Hur arbetet med att hantera externa nyhetsbilder ser ut varierar mellan redaktionerna. Utifrån 

samtalsintervjuerna får vi en förklaring till hur det fungerar på de tre redaktionerna. På 

Dagens Nyheter och Expressen finns en person anställd som bildredaktör för webben. På 

Svenska Dagbladet fördelas arbetet mellan webbredaktörer och nyhetschef. Alla tre 

respondenter har möjlighet att se och söka i flödet av bilder som kommer in till redaktionen. 

Bilder kommer in från nyhetsbyråer och läsare. Bildflödet används för att hitta illustrationer 

till nyheter och även till att söka efter nyheter i. 

 

Kristian Lindquist på Svenska Dagbladet och Laura Canedo Pouso på Expressen säger att de 

har tid till att kritiskt granska nyhetsbilder. Arne Jönsson på Dagens Nyheter säger att det kan 

vara svårt att kritiskt bedöma en bild om man har lite tid. Arne Jönsson och Kristian Lindquist 

säger att de inte tror att det går att spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa, mer än de uppgifter 

som bildbyråerna ger. Laura Canedo Pouso menar att man måste spåra den ursprungliga 

källan. Hur mycket tid man lägger på att granska nyhetsbilder varierar från bild till bild. Litar 

man på bildens källa spenderar man mindre tid på det. 38 procent känner inte att de har 

möjlighet att spåra en bilds ursprungliga källa. Enligt frågeundersökningen spenderar 90 

procent av svenska webbredaktioner i genomsnitt ingen tid alls eller mindre än fem minuter 

på att undersöka en bilds äkthet. Ändå säger 60 procent av respondenterna att de tror att det 

händer att manipulerade nyhetsbilder kommer in till redaktionen.  

 

Bland tidigare forskning är den rådande uppfattningen att manipulering av nyhetsbilder är ett 

större problem som följd av digitaliseringen, men i de intervjuer som gjorts med 

yrkesverksamma personer, både i litteraturen och i våra undersökningar, framkommer det att 

de inte tror att manipulation förekommer i så stor utsträckning jämfört med tidigare. 
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En knapp tiondel av respondenterna i vår undersökning är oroliga för att bli lurade av falska 

nyhetsbilder. Samtliga respondenter litar på bilder från bildbyråerna och eftersom 88,5 

procent svarade att de publicerar läsarbilder på webben kan man dra slutsatsen att man 

generellt inte är så orolig för att bli lurad av falska läsarbilder heller. Oron är störst bland 

respondenter från de mindre tidningarna. Det är också de som lägger minst tid till att 

undersöka nyhetsbilders äkthet. 

 

Utifrån samtalsintervjuerna ser vi att uppfattningen är att det inte finns någon tydlig gräns 

mellan manipulation och arrangering av bilder. Manipulation är något som kan göras både 

före och efter fotograferingsögonblicket. En tydlig manipulation kan vara att förändra bildens 

innehåll eller att arrangera verkligheten innan bilden tas. Alltså är arrangering en typ av 

manipulation. 
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Diskussion 

 

Det förefaller som om den tidigare forskning som vi använt oss av har en helt annan syn på 

det eventuella problem med bildmanipulation och de stora bildflödena än de som arbetar med 

det varje dag har. Vi blev förvånade över att det var så stor skillnad på hur respondenterna såg 

på det och hur det framställdes i forskningen. Framförallt att de inte såg det som ett problem 

utan mer att man ska ha det i åtanke. Kanske är man tvungen att ha det synsättet för att kunna 

göra sitt arbete och inte tappa förtroendet för bilden.    

 

Trots att många inte såg det som ett problem fick vi uppfattningen av att respondenterna 

tyckte att ämnet var intressant att diskutera och skriva om. Det är ett svårt ämne att undersöka 

eftersom de flesta svar på frågorna måste bygga på respondenternas uppfattningar, vad de tror 

om situationen. Det är till exempel omöjligt för dem att veta hur mycket falska bilder som 

cirkulerar i deras bildflöden. 

 

Det vore intressant att se en mer omfattande studie inom det här området. En större studie 

som skulle kunna omfatta alla svenska webbredaktioner för att kunna generalisera resultatet 

för hela landet. En sådan studie skulle också kunna innefatta fler samtalsintervjuer om tankar 

och resonemang om begreppet bildmanipulation och huruvida redaktionernas bildpolicy bör 

uppdateras för att tillmötesgå det nya digitala klimatet. 
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Diagramförteckning 

 

Figur 1: Översikt av webbtidningarnas storlek utifrån unika besökare, i procent.  

 

Figur 2: Tabell över yrkesgrupper som hanterar externa nyhetsbilder, i procent. 

 

Figur 3: Hur många som är oroliga över att bli lurade av falska nyhetsbilder, i procent. 

 

Figur 4: På vilka tidningar oroligheten är som störst, i procent.  

 

Figur 5: Hur många av respondenterna som tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara 

manipulerad, i procent. 

 

Figur 6: Stapeldiagrammet visar hur mycket tid de svarande respondenterna i genomsnitt 

spenderar på att undersöka en bilds äkthet, i procent. 

 

Figur 7: Diagrammet visar hur mycket tid som i genomsnitt läggs på att undersöka en bilds 

äkthet beroende på tidningens storlek, i procent. 

 

Figur 8: Tabellen visar hur vanligt respondenterna tror att det är att manipulerade bilder 

kommer in till deras redaktion. 

 

Figur 9: Hur vanligt respondenterna tror det är att manipulerade nyhetsbilder kommer in till 

redaktionen, sorterat efter webbtidningarnas storlek (unika besökare), i procent. 

 

Figur 10: Cirkeldiagrammet beskriver hur stor del av webbtidningarna som publicerar 

respektive inte publicerar läsarbilder, i procent. 

 

Figur 11: Hur stor del av de olika webbtidningarna som publicerar respektive inte publicerar 

läsarbilder på webben, i procent. 

 

Figur 12: Cirkeldiagrammet visar hur stor del av respondenterna som känner att de har 

praktisk möjlighet till att spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa. 
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Bilaga 1: frågeundersökningens frågor 

 
 

1. Vem/vilka på redaktionen har som uppgift att hantera nyhetsbilder som kommer från 
bildbyråer, läsare eller andra externa källor? (ett eller flera alternativ) 

 

En specifik anställd 

Fotografer 

Bildredaktörer 

Webbredaktörer 

Reportrar 

Redigerare 

Övriga, nämligen 

…………………………………………………………………………  
 
 

2. Om det är en specifik anställd, är denna person anställd som: 
 

Fotograf 

Bildredaktör 

Webbredaktör 

Reporter 

Redigerare 

Övrig 

Personen har bara denna uppgift 
 
 

3. Är du orolig för att bli lurad av falska nyhetsbilder i ditt arbete?  
 

Ja  Nej 
 
Om ja redogör på vilket sätt  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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4. Litar du på nyhetsbilder som kommer från bildbyråer, t.ex. Scanpix? 
 

Ja  Nej 
 
Redogör varför  

………………………………………………………………………………………… 

 
5. Har du någon gång i ditt arbete tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara 

manipulerad? 
 

Ja  Nej 
 

6. Händer det att en nyhetsbild publiceras och sedan tas bort efter att den framkommit att 
den var falsk? 

 
Ja  Nej 
 

 
7. Hur mycket tid spenderar du i genomsnitt på att undersöka om en nyhetsbild är äkta? 

 

Ingen tid alls 

Mindre än 5 minuter 

Mindre än 15 minuter 

Mindre än 30 minuter 

Mellan 30 och 60 minuter 

Mer än en timme 
 
 

8. Hur vanligt tror du att det är att manipulerande nyhetsbilder kommer in till din 
redaktion? 

 

Händer aldrig 

Händer sällan 

Händer ibland 

Händer ofta 

Vet ej  
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9. Publicerar ni läsarbilder på webben? 
 

Ja  Nej 
 
 

10. Känner du att du har praktisk möjlighet till att granska och spåra en nyhetsbilds 
ursprungliga källa? 

 
Ja  Nej 
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Bilaga 2: samtalsintervjufrågor 
 
Vem är du? 
Arbetsuppgifter? 
Fler som du? 
 
Hur fungerar arbetet med att hantera nyhetsbilder som kommer in till redaktionen från externa 
källor, t.ex. bildbyråer och läsare. 
 
Känner du att du har möjlighet till att spåra en nyhetsbilds ursprungliga källa? 
 
Hur mycket tid lämnar det ofta hastiga arbetstempot på en webbredaktion åt att kritiskt 
granska nyhetsbilder innan de publiceras? 
 
Vad är en ”äkta” nyhetsbild? Är det okej att arrangera nyhetsbilder? Var går gränsen vid 
arrangering och manipulation? 
 
Kan det finnas brister i källkritiken mot nyhetsbilder på redaktioner? 
 
Är du orolig för att bli lurad av falska nyhetsbilder i ditt arbete? 
 
Har du någon gång i ditt arbete tagit emot en nyhetsbild som senare visat sig vara 
manipulerad? 
(utveckla) 
 
Kan det finnas anledning att misstro nyhetsbilder från bildbyråer, som t.ex. Scanpix? 
(Litar du på dem?) 
 
Hur lång tid lägger ni på att granska en nyhetsbilds äkthet? 
 
Spelar äktheten någon roll om nyhetsbilden ändå ger texten rätt budskap? 
 
Publicerar ni läsarbilder på webben? 
Hur kan ni veta att de är äkta? Kontrollerar ni äktheten? Hur då? Varför inte? 
 


