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Sammanfattning 
Man brukar säga att kameran aldrig ljuger. Ändå blir folk ständigt lurade av bilder. Ett 

exempel är bilderna från Timisoara, där offren för en påstådd massaker visade sig ha dött av 

naturliga orsaker. Trots det landar debatten om bilders äkthet oftast i ett ifrågasättande av 

digital manipulation. Den kända diskussionen om huruvida man ska plocka bort en störande 

servett ur bilden innan fotograferingstillfället eller efteråt på digital väg, berörde aldrig åsikten 

att servetten kunde få ligga kvar för att undvika att förfalska verkligheten. Att det inte finns 

konsensus kring vad arrangerade bilder är och när de är okej bevisas av att vissa arrangerade 

bilder vinner pris medan andra leder till fotografens avskedande. 

 

Därför handlar den här undersökningen om sex svenska pressfotografers åsikter och tankar 

kring arrangerade bilder. Vi har genomfört djupintervjuer med sex utvalda svenska 

pressfotografer utifrån frågeställningarna vad fotografer anser är en arrangerad bild, varför en 

fotograf väljer att arrangera bilder, i vilka situationer det är accepterat att iscensätta en bild 

samt om och på vilket sätt det spelar någon roll att en bild är arrangerad är.  

 

Respondenterna menar att en bild är arrangerad om fotografen påverkat skeendet. Att påverka 

bilden är ofrånkomligt, men det är inte samma sak som att påverka omgivningen som 

fotograferas. För att bilden ska räknas som arrangerad krävs att den i någon mån är regisserad, 

var gränsen går för hur regisserad den kan vara är mycket individuellt. 

En arrangerad bild kan bara vara trovärdig om man är helt öppen med att den är arrangerad, 

menar de intervjuade fotograferna. Trovärdigheten är mycket beroende av sammanhanget, 

och i exempelvis nyhetssammanhang är arrangerade bilder oacceptabelt.  

Anledningarna till att fotografer arrangerar är många. Den främsta är tidspress, men även 

press från arbetsgivaren och estetiska faktorer bidrar. En nackdel med att arrangera en bild är 

att den kan förlora sin känsla. Men om det är okej eller inte att arrangera är något som måste 

avgöras från situation till situation, tycker respondenterna. Nyheter bör i stort sett aldrig 

arrangeras, i känsliga lägen är det också bäst att låta bli. Men det viktiga i alla situationer är 

att inte använda bilder för att lura läsaren. 
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1. Inledning 
Fotografi har med åren kommit att bli var mans sysselsättning. Från att i mitten på 1800-talet 

ha varit en aktivitet som utövades av ett fåtal mycket tekniskt och kemiskt intresserade är det 

idag något av det enklaste man kan göra; bara att trycka på en knapp och vips har man en bild 

som åtminstone tekniskt är snudd på perfekt. Kamerorna blir också mer lättillgängliga och är 

snart en lika självklar del av mobiltelefonen som förmågan att ringa eller skicka ett sms. 

Bilder och förmågan att ta bilder börjar bli en stor tillika viktig del av vår vardag. Vi skickar 

bilder på de nyköpta skorna, den nya partnern, hunden och julgranen för att våra vänner och 

bekanta ska få reda på vad som händer i vårt rika liv. Men vad skulle hända om skorna inte 

var våra skor utan bara stod i skyltfönstret, den nya partnern är egentligen en kompis som fick 

låtsas, hunden tillhör någon annan och julgranen av plast – kort sagt vad händer om bilderna 

vi hela tiden omger oss med inte föreställer det vi tror att de föreställer?  

Vi människor har en tendens att tro på bilder, vi tror att en bild kan berätta något 

för oss om verkligheten vi lever i. Ett fotografi av en händelse blir ett vittnesmål från den 

händelsen som vi som inte var med kan lära oss något av. Detta kan vara problematiskt och vi 

människor kan ibland vara lite väl snabba med att dra slutsatser utifrån bilder, det är sällan vi 

funderar på varför bilden ser ut på just det sättet eller varför personen på bilden gör som den 

gör. Vi bygger vår uppfattning om världen på den information vi har. Genom de bilder vi får 

oss presenterade skapar vi en förståelse kring hur denna värld ser ut. Om bilderna i sig inte 

stämmer kanske vår verklighetsuppfattning inte heller stämmer. Det är detta problem som 

ligger till grunden för den studie som vi gjort och som vi presenterar här nedan. 

 

1.1 Problembakgrund 

Kameran ljuger aldrig. Detta är ett känt talesätt som haft stor påverkan på vår omgivning. 

Läsarna litar till stor del på bilder som publiceras i tidningar.  I en fokusgruppsstudie 

diskuterades bilder i dagspress. Grupperna reflekterade inte särskilt mycket över i vilken grad 

bilderna var sanna. När de ställdes inför tre bilder, varav en var manipulerad i efterhand, 

kunde de inte avgöra vilken bild som var falsk (Bank & Henningsson, 2006). 

Rune Pettersson, som fördjupat sig i bilders trovärdighet, menar att människor över huvud 

taget inte reflekterar över att pressbilder är ”utvalda och redigerade och därför bara speglar 

vissa fragment av verkligheten” (Pettersson 2001: 31). 
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Ett känt exempel där läsarna dock blivit grundlurade, inte på grund av digital manipulering i 

efterhand utan på grund av att bilden varit arrangerad, är den påstådda massakern i Timisoara 

i Rumänien. Vintern 1989 spreds bland annat en bild av en död kvinna med ett tillika dött 

spädbarn på magen. Enligt uppgifter som cirkulerade skulle 4000 människor ha fått sätta livet 

till i Timisoara (Alling-Ode & Tubin 1993: 114). Det blev dåvarande lokalredaktören på 

Bergslagsposten Kent Halttunen som avslöjade sanningen om Timisoara. Halttunen och en 

kollega reste till Rumänien och började väl på plats att fråga runt och titta efter bevis på den 

så kallade massakern. De hittade inget som kunde stödja uppgifterna att så många som 4000 

människor avrättats utan kunde konstatera att den faktiska dödssiffran troligen låg strax under 

100 människor. Den 26:e januari publicerade Dagens Nyheter en artikel där tre tyska läkare 

påstod att den nu välkända bilden på den döda kvinnan med barnet troligen var arrangerad. 

Kvinnan hade troligen dött av naturliga orsaker eller alkoholförgiftning. Barnet och kvinnan 

var med största sannolikhet inte släkt och kvinnan var dessutom obducerad – något läkarna 

tvivlade på att den rumänska säkerhetstjänsten Securitate gjorde med sina offer (Alling-Ode 

& Tubin 1993: 116).  

 

I vårt grannland Danmark kom diskussionen att bli ännu mer tillspetsad när en bild från 

Timisoara fick pris som ”Årets Pressefoto” 1989, trots att det vid det laget stod klart att 

händelsen varit arrangerad. Juryn motiverade valet med att man inte tagit hänsyn till bildens 

kontext utan enbart tittat på nyhetsvärde och estetik. Fotografen som tog bilden, Bjarke Ørsted 

Nielsen, tyckte inte att han kunnat handla på något annat sätt än det han gjort (Ingemann, 

1996:43-44 ): 

 

Jeg har fotograferet hvad jeg har set. Hvis jeg i akutte situationer gav mig til att 

spekulere på motivernes sandhedsværdi, ville jeg faktiskt handle 

uprofessionelt. 

     

En bild som blev långt ifrån prisbelönt var den Norman Zeisloft tog av tre baseball-fans i St. 

Petersburg, Florida. En av åskådarna sitter med sina bara fötter upplagda på ett räcke framför 

honom och på fötterna står orden ”Yeah Eckerd” skrivna. Det visade sig senare att Zeisloft 

bett åskådaren skriva orden innan han tog bilden. Resultatet av detta blev att Zeisloft fick 

sparken från tidningen Evening Independent där han jobbat i många år (Wheeler 2002:81) . 
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Även om arrangerade bilder är vanligare än vad man kanske tror har debatten på senare år 

handlat nästan enbart om en annan typ av manipulation, nämligen den digitala. När den före 

detta ordföranden för Pressfotografernas klubb uttalade sig om bildmanipulering i tidningen 

Kamera & Bild och hävdade att det inte var någon etisk skillnad mellan att ta bort en servett 

ur en bild före exponeringsögonblicket och att ta bort den i efterhand på digital väg gick något 

som närmast kan liknas vid ett ramaskri genom den svenska fotografkåren (Kamera & Bild nr 

5/2005). Det uppstod ganska snart två läger; ett som ansåg att han hade rätt och att det var det 

slutliga resultatet som var viktigt, det andra lägret tyckte att manipulationen i sig var otänkbar 

och att ordföranden antingen skulle ta tillbaka sitt uttalande eller avgå. Resultatet lät inte 

vänta på sig, Pawel Flato avgick eftersom han ansåg att han inte längre åtnjöt medlemmarnas 

fulla förtroende.  

Värt att notera är att inte någon gång under debatten framfördes åsikten att 

servetten kanske kunnat få ligga kvar orörd eftersom det var så det såg ut på platsen när bilden 

togs.  

 

I en värld där det blir allt lättare att i stor utsträckning efterarbeta en bild kanske det finns ett 

större värde i att den händelse som bilden visar faktiskt hände. Vissa bilder får dessutom 

starka symbolvärden och anses ha så starka budskap att är synnerligen intressant att undersöka 

om detta budskap och dessa värden försämras eller förvanskas om bilden skulle vara 

arrangerad.   

 

Ett exempel på en bild som diskuterats om den är arrangerad eller ej är Jens Assurs närmast 

ikonförklarade bild av Astrid Lindgren i samtal med ett skinhead. Bilden i kombination med 

bildtexten ”Sluta skinheadsa” fick stort genomslag när den publicerades i Expressen 1995, 

samtidigt som diskussionen tog fart huruvida Assur hade dokumenterat en verklig händelse 

eller en uppdiktad sådan. 

 

De här exemplen visar att diskussionen om arrangerade bilder allt som oftast överskuggas av 

diskussionen om datormanipulerade bilder. Icke desto mindre innehåller den här frågan 

centrala aspekter i diskussionen om medier och verklighetsbeskrivningar. När en arrangerad 

bild kan vinna ”Årets Pressefoto” medan en annan leder till att fotografen avskedas, blir det 

tydligt att det inte råder konsensus i branschen om vad en arrangerad bild är och vilken 

betydelse det har för bildens värde. Som en följd av den obefintliga debatten finns ingen 
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vidare kännedom om vad de enskilda fotograferna, de som verkligen skapar bilder, tycker och 

tänker om arrangerade bilder. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Vi vill fördjupa oss i diskussionen kring bildens äkthet och de etiska aspekterna av iscensatta 

bilder. En viktig del i detta är fotografernas åsikter och tankar. Vi har valt att inrikta oss på 

pressfotografer eftersom deras bilder används i nyhetssammanhang där själva poängen är att 

bilderna ska vara autentiska berättelser om vad som händer i världen. Därför har vi valt att 

intervjua sex svenska pressfotografer. 

I intervjuerna vill vi få svar på vad fotografer anser är en arrangerad bild. Varför en fotograf 

väljer att arrangera bilder är en annan av våra frågeställningar. I vilka situationer är det 

accepterat att iscensätta en bild? Till sist undrar vi om och på vilket sätt det spelar någon roll 

att en bild är arrangerad, enligt fotograferna. 

2. Teori 
De teorier vi kommer att använda blir dels teorier som rör masskommunikation, dels teorier 

kring bilders trovärdighet och äkthet. Vi kommer även att beröra den journalistiska 

yrkesrollen och dess regleringar. 

  

2.1 Masskommunikation 

Walter Lippmanns beskrivning av de triangulära relationerna mellan verkligheten, bilden av 

verkligheten och betraktarens reaktioner utifrån den förmedlade bilden av verkligheten 

(Lippmann 1922/1997: 11) är en central utgångspunkt inom den vetenskapliga diskussionen 

om mediernas påverkan på medborgarnas verklighetsbilder, och vad detta får för 

konsekvenser. Lippmanns teori är en utgångspunkt för resonemanget även i denna studie.  

Enligt Lippmann går det inte att analysera opinioner i samhället utan att man först förstått 

detta triangulära förhållande och i en mer konkret mening innebär teorin att verkligheten är på 

ett visst sätt och att den bild av verkligheten som medierna förmedlar inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. Lippmann menar vidare att befolkningens handlande utgår från 

bilden av verkligheten och inte verkligheten i sig. Det innebär i förlängningen att 

befolkningens handlande bygger på begränsade uppgifter och blir irrationellt.  
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Att bilden av verkligheten inte alltid stämmer överens med verkligheten i sig beror, enligt 

Lippmann, på att verkligheten är så pass komplex att det är i det närmaste omöjligt att kunna 

förmedla en bild av hela verkligheten. I fallet Timisoara hade allmänheten inte någon som 

helst möjlighet att kontrollera hur verkligheten såg ut, utan var tvungna att lita på mediernas 

rapportering.  

 

Walter Lippmann har vidare teorier kring människors behov av “stereotyper”. Lippman menar 

att vi människor egentligen vet väldigt lite om vår värld, vi rör oss i små cirklar och har 

egentligen begränsade kunskaper om det mesta. Ändå anser vi oss veta saker som vi aldrig 

egentligen upplevt, eller snarare tror oss veta. Detta, menar Lippmann, beror till stor del på att 

vi använder oss av stereotyper eller generaliseringar. Det gör oss trygga och får oss att känna 

oss mer hemma i världen (Lippmann 1922/1997: 53-63).  

 

They may not be a complete picture of the world, but they are a picture of a 

possible world to which we are adapted 

(Lippmann 1922/1997: 52) 

 

Vi menar alltså att detta även kan vara aktuellt när det gäller arrangerade bilder; ett skäl till att 

bilder arrangeras kan vara att fotografen medvetet eller omedvetet vill skapa en bild som 

passar just våra stereotyper i Sverige och västvärlden. Lippmann skriver vidare på detta ämne 

att en rapport alltid är påverkad av den som rapporterar:  

 

A report is the joint product of the knower and the known, in which the role of 

the observer is always selective and usually creative.  

(Lippmann 1922/1997: 44) 

 

Lippmann menar alltså att det är i princip omöjligt för en journalist att vara objektiv i så motto 

att journalistens tankar, åsikter och bakgrund alltid kommer spela in när journalisten väljer 

hur en händelse ska skildras.  

2.2. Yrkesetik 

När det gäller yrkesrollen och ideal som följer med den, väljer vi att betrakta bildjournalister 

just som journalister, och anser därför att teorier om den journalistiska yrkesrollen kan 

appliceras på bildjournalisten.  
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Idealen för god publicistisk sed är tydliga i de etiska reglerna, där en av rubrikerna är ”Ge 

korrekta nyheter”. Reglerna påbjuder en allsidig nyhetsrapportering där båda sidor ska 

komma till tals. Bilder får inte förfalskas eller vilseleda, tvärtom ska man slå vakt om den 

dokumentära bilden (Pressens samarbetsnämnd 2007: 7-11). 

 

John Long, före detta ordförande för National Press Photographers Association i USA, klär 

det journalistiska uppdraget i stora ord, och menar att medborgarna gett journalister ett heligt 

förtroende, som man är skyldig att leva upp till (Lester 1991: 132).  

 
Each day when you step out onto the street, remember that you have been 

granted a sacred trust to be truthful. You have the responsibility to produce 

only honest images. You have no right to set up pictures; you have no right to 

stage the news; you have no right to distort the facts. Your fellow citizens trust 

you. 

John Long 

 

Men i studier av journalisters etiska förhållningssätt i vardagen, visar det sig att etiska 

diskussioner sällan förekommer på redaktionerna (Ekström & Nohrstedt1996: 109-110). 

Ekström och Nohrstedt menar att etiken är uppdelad i etiska ideal och handlingsetik. Idealen 

är det som finns i handböcker och policydokument, medan handlingsetiken är hur man 

verkligen gör i sitt vardagliga arbete. Självklart har ideal och handling gemensamma 

beröringspunkter, men de skiljer sig också åt. Handlingsetiken brukar vara en reducerad och 

något omvandlad version av de etiska ideal man har (Ekström & Nohrstedt1996: 92) 

 

2.3. Medielogik 

Lippmans teorier handlar om medieinnehåll och medieinnehållets effekter. Men det finns 

även anledning att undersöka under vilka förutsättningar detta medieinnehåll skapas. En teori 

som behandlar just detta är teorin om medielogik, skapad av forskarna David L. Altheide och 

Robert P. Snow (Altheide & Snow 1991 - 9). Dessa båda herrar har sedan 1979, då de först 

myntade begreppet medielogik, studerat hur olika massmedier, främst televisionen, arbetar 

med nyhetsmaterial.  

 Altheide och Snow har undersökt om man kan förklara varför medieinnehållet 

ser ut på ett visst sätt genom att undersöka hur medieföretagen arbetar och de strukturer som 

finns, såväl inom företaget som i samhället. För att ta ett exempel utifrån vår egen 
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undersökning skulle man kunna ställa sig frågan: finns det orsaker inom medieföretagen eller 

samhällsstrukturen som gör att fotografer tar arrangerade bilder? 

 Altheide och Snow menar att medielogik är en form av process som media 

använder när den analyserar och sänder information. Den här processen påverkas bland annat 

av de olika format som olika media använder sig av. Med format menar Altheide och Snow 

hur media organiserar sitt material, hur det presenteras och om man väljer att belysa särskilda 

egenskaper eller beteenden (Altheide & Snow 1991 - 9). Dennis McQuail utvecklar 

betydelsen av medielogik i vardagen. Han menar att medielogik är en form av kulturell 

standardisering. Inom medievärlden följer alla typer av material, oavsett om det är nyheter, 

sport, underhållning med mera ett standardiserat arbetssätt. Detta arbetssätt har dels vuxit 

fram ur traditioner (inom och utanför media), dels beror det på medias uppfattning om vad 

publiken vill ha eller faktorer som tids- och platsbrist (McQuail 2005:331).  

 

Med andra ord kan man säga att medieföretag rapporterar om världen utifrån egna 

föreställningar om vad som ska finnas i en bra händelse, vad de hinner med, vad de har plats 

för samt vad de tror att publiken vill ha. Det är alltså inte media som anpassar sig till 

omvärlden utan media anpassar omvärlden så att den passar mediet.  

 

Professor Jesper Strömbäck sammanfattar flera av de egenskaper hos en händelse som media 

letar efter. Bland de exempel han tar upp finns (Strömbäck 2009:177) : 

• Personifiering. Om händelsen handlar om en människa som vi kan identifiera oss med 

eller skylla på intresserar sig mottagarna mer. 

• Konkretion. Det är lättare både för journalister och för läsare att förstå problem som är 

tydliga och går att ta på. Därför kan fenomen som är mer abstrakta till sin natur 

försummas. Strömbäck jämför olika sorters miljöproblem, där det konkreta är döda 

fiskar i en å medan det abstrakta är ozonlagrets förstörelse.  

• Förenkling. Mindre tid och begränsat utrymme gör att journalister måste förenkla och 

göra nyheterna mer lättförståeliga på bekostnad av mångfald och nyansering. 

• Stereotypisering. Stereotyper gör att vi människor lättare kan förstå vår omvärld. Vi 

har i vårt medvetande redan gjort alla nödvändiga tankegångar och kommit fram till en 

viss åsikt om fenomenet.  

 

Vad är då de vardagliga konsekvenserna av medielogik? Förutom de konsekvenser som 

Jesper Strömbäck diskuterar i exemplen ovan har även en av teorins fäder, David L. Altheide, 
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skrivit om detta i sin artikel Media Logic and Political Communication (Altheide 2004:293). 

Altheide skriver att det i dagens mediesamhälle tillhör vardagen att underhållningsformatet 

dominerar populärkulturen och nyheterna i USA. Publiken har blivit så van vid detta att de 

förväntar sig att allt följer just detta format. Altheide beskriver detta nya format som 

”infotainment”. Detta format innebär att alla händelser som ska bevakas kan sammanfattas 

summariskt och berättas med en tydlig början, mitt och ett slut – även om det inte finns någon 

naturlig sådan. Denna typ av berättande är mycket praktisk för redaktioner som befinner sig 

under tidspress, särskilt om det är en händelse som är av mer komplex art. Detta har medfört 

att mediepubliken i USA numer finner det fullkomligt logiskt att få ”60 sekunders 

omvärldsbevakning” som enda informationskälla till vad som händer i världen eller att få följa 

ett krig ”live”. Altheide tar även upp faktumet att en stor del av den amerikanska publiken tror 

att programmet ”Americas Most Wanted1” är en nyhetssändning (Altheide 2004:294). 

 Altheide menar också att medielogiken idag har lett till förändringar även inom 

journalistiken. Han tar upp journalisters sätt att intervjua som ett exempel; från att förr ha 

varit en process där journalisten samlade in fakta eller upptäckte nya aspekter av ett fenomen 

menar Altheide att journalister idag, särskilt tv-journalister, använder sig av intervjun som ett 

underhållningsmoment där gränsen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad blir 

allt tunnare. I dag är det inte ovanligt att journalister använder intervjuer som ett sätt att 

understryka det budskap eller den tes de själva driver (Altheide 2004:294). 

 Altheide beskriver alltså en vardag där såväl journalister som publik/läsare 

påverkas av denna medielogik. Men det finns en ytterligare aspekt. I takt med att 

medielogiken blir allt starkare inom medieföretagen börjar även de organisationer som vill nå 

ut genom medier, såsom politiska organisationer, företag med mera, att skräddarsy event och 

intervjusituationer så att de ska passa in i de av medielogiken dikterade format som en story 

kan/bör ha.  

 

Detta tar även den brittiske forskaren Aeron Davis upp i en studie av förhållandet mellan 

parlamentsledamöter och journalister i Storbritannien. Davis har intervjuat ett stort antal 

parlamentsledamöter och politiska journalister och kommer bland annat fram till att en 

mycket vanlig anledning till varför en brittisk parlamentsledamot tog kontakt med en 

journalist var för att uttala sin egen åsikt i en pågående konflikt inom partiet eller mellan 

partiet och oppositionen (Davis 2009:212) . Davis kommer också fram till att det journalister 
                                                 
1 Amerikansk tv-show som syftar till att hjälpa de rättsvårdande myndigheterna i USA att 
hitta efterlysta brottslingar. Liknande koncept som svenska programmet ”Efterlyst”. 
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finner intressant och deras målsättningar ofta skiljer sig från allmänhetens åsikter. Politiker 

uttalar sig för och emot diverse politiska beslut för att passa in i nyhetsvärderingarnas format 

och rutiner. Detta menar Davis talar för att medielogiken i allt högre grad dikterar 

journalisternas arbetssätt (Davis 2009:215).  

 

Inom ramen för medielogik kan även nämnas Aspers, Fuehrer och Sverrisson, som fördjupat 

sig i bildens trovärdighet som vetenskapligt underlag. De poängterar att fotografer, liksom 

alla människor, socialiseras. Man lär sig att se och ta bilder som går hem i det sammanhang 

man verkar i. Det kan handla om en gemensam bildkultur i en fotoklubb, på en skola eller i 

fototävlingar som Årets bild (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004: 18). Uppdragsgivarens 

förväntningar och ”fårskocksjournalistik” påverkar bilden. Fotografiet förväntas vara en 

bevisande illustration till texten, förväntas säga: ”Se, han är bekymrad” eller ”Se, hon är glad” 

(Ritchin 1991: 31-38, 48). 

 

2.4. Äkthet 

Fotografiet har länge haft en särställning som äkta. När William Henry Fox Talbot, en av 

uppfinnarna som utvecklade fotografi, gav ut en fotobok år 1844 kallade han den för ”The 

Pencil of Nature”. Sedan dess har många teoretiker sökt efter fotografiets essens, och jämfört 

det med till exempel ett fönster, en spegel, en kvarleva eller ett fingeravtryck. Samtidigt har 

teoretikerna diskuterat om man över huvud taget kan kalla fotografi för verkligt. (Ingemann 

1996: 36, 39, Mitchell 1992: 24, Wheeler 2002: 4-5) 

 

Att fotografi är en mekanisk process har ansetts garantera äktheten (Mitchell 1992: 28). Den 

franske filmteoretikern André Bazin menade till exempel att fotografi är en metod för att 

överföra ” reality from the thing to its reproduction” (Bazin 1967, se Maynard 1997: 10). 

Roland Barthes var inne på samma tanke, som han beskrev med hjälp av en metafor om en 

navelsträng. Från bildens betraktare, via bilden, går en navelsträng ända till objektet som 

fotograferats (Barthes 1986: 115-117). På så sätt är fotografiet alltid knutet till vad Barthes 

och andra teoretiker kallar fotografiets referent (Barthes 1986: 114). Han menar att ett 

fotografi alltid visar något som har varit, en verklighet som obevekligen har funnits, och 

därmed är fotografiets kärna ”Det var” (Barthes 1986). 

Barthes går så långt som till att hävda att fotografiet är ett bevis: 
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Fotografiets innersta väsen är att stadfästa det som det föreställer 

 (Barthes 1986: 123) 

 

Tack vare fotografiets starka ställning har det också använts just som ett objektivt bevis inom 

till exempel forskning. Rasbiologi och den tidiga psykologin är exempel på teorier som lutat 

sig på fotografier, där man dragit paralleller mellan kroppsform och sjukdomar eller 

egenskaper. (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004: 20).  

Även efter terrorattacken den 11:e september fick fotografier en ställning som 

bevis, om än på ett annat sätt. Bilderna av förödelsen blev ett sätt för människor att förstå att 

det verkligen hade hänt. Kring Ground Zero pågår sedan dess försäljning av dessa bilder, och 

människor köper en bild av händelsen på samma sätt som man kan köpa en fysisk bit av 

Berlinmuren. Så äkta och konkret anses fotografiet vara (Kari Andén-Papadopoulos 2004: 

106, 110).  

 

Men kanske är det inte så enkelt som att fotografiet är ett omanipulerat bevis. Bildanalytikern 

Victor Burgin menar att manipulation är fotografins essens. Till att börja med är fotografi att 

manipulera ljuset, att med hjälp av ljuset skapa en bild. Dessutom kan fotografer manipulera 

med hjälp av exempelvis val av kamera och ljussättning. 

 

Photographers are people who manipulate the physical means of production of 

photography: cameras, film, lightning, objects, people. 

 (Burgin 1999: 41) 

 

Fotografer berättar en historia genom att välja utsnitt, skärpedjup, kontext och även genom att 

välja bort saker (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004: 12-13). På så sätt är ett fotografi inte en 

kopia av verkligheten, utan en tolkning. Något annat vore naivt att tro. 

 

Photographs do not just copy nature but metamorphose it 

 (Kracauer 1960, se Maynard 1997: 11) 

 

En fotograf kan aldrig vara en passiv fluga på väggen, utan arbetar utifrån sin ideologi. Victor 

Burgin menar att alla människor har en ideologi, och syftar på vår vardagliga kultur som tycks 

oss av naturen given (Burgin 1999: 41-42). Den kan innehålla värderingar, stereotyper och 

förenklingar. 
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Denna fotografens personlighet eller personliga ideologi kan till och med vara av 

godo. Ritchin menar att det är när fotografen slutar tänka själv och bara lyder sin 

uppdragsgivare som fotografiet förlorar sin trovärdighet (Ritchin 1991: 63, 144). En personlig 

uppfattning om ämnet är en sorts säkerhetsåtgärd för att se till att en händelse verkligen 

skildras så som fotografen upplevde den, och inte som en uppdragsgivare på förhand bestämt. 

Fotografen Sune Jonsson tyckte likadant; en fotograf måste vara personligt engagerad i sitt 

ämne. 

 

Ämnena måste vara en del av fotografen själv. Helst bör hon röra sig vant och 

verserat som en gammal sockenbo inom sitt eget stoff, inom sina egna 

upplevelser. 

 (Jonsson 2000, se Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004: 22) 

 

 

Även Roland Barthes erkänner att fotografiet kan påverkas av bland annat fotografen. Han 

menar att den som fotograferas delvis förställer sig. Framför kameran blir man fyra personer: 

den man själv tror sig vara, den man vill att andra ska tro att man är, den fotografen tror att 

man är och den som fotografen använder för att visa sin egen skicklighet med hjälp av 

(Barthes 1986: 26). Det kan leda till någon mån av oäkthet. Hos fotografen finns också från 

början en vilja att överraska tittaren, genom att fotografera till exempel ovanliga motiv, 

avgörande ögonblick eller sådant som inte kan uppfattas med blotta ögat (Barthes 1986: 52-

53). Men att hävda att det alls inte finns något verkligt med ett fotografi är helt fel, tycker 

Barthes. Ett fotografi är en bild utan kod. Det ska ses som just en bild och inte ett språk, och 

ska inte blandas samman med bilder som kräver tolkning så som semiologer vill göra (Barthes 

1986: 127-128). 

 

Även John Berger, en konstteoretiker som fördjupat sig i fotografi, vill noga skilja på 

fotografier och till exempel målningar. Ett fotografi har enligt Berger mer gemensamt med 

utskrivna EKG-kurvor än med konst (Berger 1980, se Mitchell 1992: 26). Så mekaniskt och 

oberoende är det. 

Men ett fotografi har mycket gemensamt med just andra bilder, menar filosofen 

Patrick Maynard. Fotografiet handlar inte alls om att citera verkligheten, som John Berger 

hävdar, utan det är en teknik för att hjälpa människor att föreställa sig saker. Därigenom 

hamnar fotografiet i samma familj som till exempel måleri, spelfilm och sångtexter (Maynard 
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1997: 13, 84, 93). När fotografiet kom var det en häpnadsväckande nyhet, en teknisk 

revolution. Därmed betraktades det felaktigt som väsenskilt från andra metoder att framställa 

bilder. 

 

That might help account for the frequent, rather misleading, impression that 

photographic depictions are neutral, or styleless. 

 (Maynard 1997: 113) 

 

Vår förmåga att föreställa oss saker är både ett nöje och en nödvändighet som är omöjligt att 

låta bli. Det handlar inte alls bara om fantasi. Tvärtom vill vi kunna föreställa oss 

verkligheten. Hur var den, hur kommer den att bli, hur skulle den ha kunnat vara? Där har 

fotografiet en unik möjlighet att hjälpa oss att föreställa oss saker på ett sanningsenligt sätt 

(Maynard 1997: 94-95). Den som tittar på ett fotografi är medveten om att det är just en bild 

den tittar på, men tror sig samtidigt titta direkt på referenten. Bilden känns levande. 

 

Pictorial depictions mandate that our act of looking at them is the act of 

looking at what they depict. 

 (Maynard 1997: 104) 

 

Kendall L. Walton, professor i filosofi, jämför också målningar och fotografier för att förstå 

fotografiets särställning. Han menar att en målning faktiskt kan vara precis lika realistisk som 

ett fotografi, det är bara svårare att åstadkomma. Men med träning kan en målare återge 

verkligheten exakt som den såg ut. En detaljerad målning kan till och med ge en verkligare 

bild än ett fotografi av dålig kvalitet (Walton 1984: 249). Det som verkligen skiljer en målad 

och en fotograferad bild är inte hur verkliga de ser ut, utan hur de kommit till. Walton 

exemplifierar med om en konstnär och en fotograf skulle se en livs levande dinosaurie, och 

som bevis visa en målning respektive ett fotografi av den. Om vi tycker att målaren är 

trovärdig, kanske vi godkänner bilden som bevis. Vi tror att konstnären såg en dinosaurie, 

eller i alla fall att han trodde att han såg den. Men fotografiet är tillräckligt trovärdigt i sig 

själv. Om fotografen hade hallucinerat hade bilden inte visat någon dinosaurie. Det som syns 

på ett fotografi har per definition verkligen funnits (Walton 1984: 250, 262-264). Det är något 

som påpekas av flera teoretiker, att medan en målning kan vara resultatet av en fantasi, så är 

det när det gäller fotografiet ställt bortom allt rimligt tvivel att motivet verkligen existerat 

(Mitchell 1992: 29). 
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Walton benämner fotografi som en teknik för att se. Han definierar att se som att ”ha visuella 

upplevelser som på ett visst sätt orsakas av det man ser” och menar att detta är viktigt för 

medan en målning skapas eller ”orsakas” av en konstnär så ”orsakas” det vi ser på ett 

fotografi (tros inblandning av fotografen) rent mekaniskt av objektet själv (Walton 1984: 251, 

261). Därmed jämställer han fotografi med andra tekniker som exempelvis speglar och 

teleskop, som gör det möjligt för oss att se sådant vi inte kan se med blotta ögat. En spegel 

kan låta oss se runt ett hörn, ett fotografi låter oss se sådant som redan har hänt (Walton 1984: 

251). Han erkänner att fotografiet kan påverkas av olika saker och därmed inte är objektivt, 

men menar att det gäller alla sätt att se. Att titta på något som en annan person pekat ut åt en, 

eller att spegla sig i lustiga husets speglar är att se påverkade bilder. Ändå kan man inte 

förneka att man ser sig själv i spegeln. Man ser faktiskt det man ser. Enligt Walton ljuger 

kameran inte mer än ens egna ögon (Walton 1984: 258, 261). 

 

Det paradoxala är att trots att ett fotografi alltid visar något så som det faktiskt såg ut, kan vi 

inte räkna med att få någon kunskap om verkligheten genom fotografier. Om man till exempel 

fotograferar människor mot en verklighetstrogen kuliss av ett landskap så kommer fotografiet 

också att visa oss just människor framför en kuliss. För att låna Barthes ord så går det 

verkligen en navelsträng direkt från betraktaren till objektet som betraktas. Men om vi inte vet 

tillräckligt mycket om omständigheterna när bilden togs kommer vi inte att kunna förstå den 

på rätt sätt. Vi kanske tror att människorna var i landskapet på riktigt. Det vi tror att vi ser är 

inte vad vi verkligen ser. På så sätt menar Walton att fotografier förtjänar att kallas 

transparenta, men att vi inte kan förvänta oss att få någon information genom dem, eftersom 

vi inte vet vilken verklighet som ligger bakom dem. Medan ett fotografi alltid är äkta, ger det 

inte nödvändigtvis någon äkta kunskap. Någon sådan navelsträng finns inte (Walton 1984: 

266, 269-270, 273). 

 

Eftersom en bild förmedlar ett budskap, är det mer relevant hur trovärdigt budskapet är än hur 

sann bilden är. Det menar filosofen Søren Kjørup (Kjørup 1972, se Ingemann 1996:69). Tom 

Wheeler beskriver det som att bilden måste ”mena vad den säger” och poängterar att någon 

mån av arrangemang är helt accepterat i många fall (Wheeler 2002: 79-93). Ingen bryr sig till 

exempel om att två presidenter håller sitt handslag en extra stund så att pressen hinner 

fotografera, eller att man ber någon som ska porträtteras att titta i kameran.  



 17 

Aspers, Fuehrer och Sverrisson jämför fotografi med forskning, och menar 

därmed att det finns teorigenererande respektive teoristyrda bilder. Antingen växer ett 

budskap eller en sanning fram ur det material som samlats in, eller så vill fotografen uttrycka 

sina redan existerande tankar om samhället genom vissa bilder (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 

2004: 22).  

Vissa går så långt som till att det är både möjligt och accepterat att arrangera fram en spelad 

men ärlig verklighet för att få en bra historia. Ett exempel ur verkligheten är W. Eugene 

Smiths reportage ”Spansk by”, som publicerades i Life 1951. Redaktören Wilson Hicks 

kallade reportaget för ”en pjäs som höll sig strängt till fakta”, där byborna tack vare Smiths 

regi ”gjorde vad de brukade göra bättre än de brukade göra det”. Utan regi skulle bilderna ha 

blivit tråkiga, menade redaktören (Hicks 1952, se Ritchin 1991: 44-45). 

De bilder som upplevs som äkta är ofta bilder som motsvarar betraktarens förväntningar 

(Barthes 1986: 145-146). Om något ser ut som vi tror eller tycker att det ska se ut, uppfattar vi 

det som äkta. Därför betyder pressbilder inte nödvändigtvis att vi får veta något nytt om 

världen, snarare tvärtom enligt kulturteoretikern Stuart Hall. 

 

The ideological concepts embodied in photos and text in a newspaper, then, do 

not produce new knowledge about the world. They produce recognitions of the 

world as we have already learned to appropriate it 

(Hall 1981: 239) 

 

Ett exempel på hur detta fungerar är de jaktbilder som ibland cirkulerar där jägare påstår sig 

ha dödat mycket stora eller märkliga djur. Sådana bilder ifrågasätts ofta och antas vara falska. 

Vi tror helt enkelt att bilden är för otrolig för att vara sann, eftersom vi inte förväntat oss att 

sanningen kan se ut på det viset. 

2.5. Trovärdighet 

Begreppet punctum, som myntades av Barthes, används idag inom bildanalys. Punctum är det 

i bilden som ”träffar” betraktaren, och är därmed olika från person till person. En bild utan 

punctum kan man bara visa ett sorts artigt intresse för, det är inte en bild som väcker starka 

känslor eller stannar kvar hos en. Om det som utgör punctum i bilden visar sig vara 

arrangerat, förlorar det sitt värde. En effektfull kontrast som är iscensatt upphör att vara 

intressant (Barthes 1986: 72-73).  
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Professor Rune Pettersson har fördjupat sig i vad som gör att en bild har hög 

respektive låg trovärdighet. Vilket medium bilden presenteras i är en av faktorerna som spelar 

in. Avsändarens trovärdighet färgar av sig på budskapets trovärdighet, och vice versa 

(Pettersson 2001: 32, 51). John Taylor är inne på samma spår och menar att en bilds 

trovärdighet nästan uteslutande beror på avsändarens auktoritet. En bild i sig kan aldrig hållas 

för bevis, eftersom verkligheten och bilden inte kan anses vara självklart länkade, men en 

pålitlig avsändare kan skänka bilden en viss trovärdighet (Taylor 2000: 131, 132). I det 

sammanhanget är det relevant att människor har olika stort förtroende för olika medier, till 

exempel större förtroende för morgontidningar än kvällstidningar. Generellt är dock 

förtroendet för samtliga massmedier ganska lågt (Pettersson 2001: 46-47). 

Utan sammanhang har fotografiet ingen mening, hävdar även John Berger 

(Berger 1982, se Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004: 15). Innebörden hos en bild konstrueras 

i tre ögonblick: produktion, distribution och konsumtion. Med produktion menas själva 

skapandet av bilden, det fotografen gör. Distribution är spridandet, alltså när en bild 

publiceras i en tidning som sprids. Sist av allt kommer konsumtion, som innebär att läsare ser, 

”konsumerar”, bilden. Både fotograf, medium och mottagare har alltså betydelse för hur en 

bild uppfattas (Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004: 17). 

Därmed kan man inte se på ett fotografi som något enkelt, något som alla förstår på 

samma sätt. Fred Ritchin talar om ”fotografisk analfabetism”, det vill säga att människor inte 

vet hur de ska läsa bilder och deras budskap (Ritchin 1991: 145). Dessutom är alla fotografier 

i någon mån mångtydiga (Pettersson 2001: 54). Det finns inte ett tydligt budskap i en bild, 

utan flera möjliga. Fotografier behövs, men för att inte urholka deras trovärdighet menar 

Ritchin att de bör innehållsdeklareras. På så sätt vet betraktaren vad den kan förvänta sig av 

bilden. 

 

Nyhetsartiklar behöver inte förbjudas bara för att ord kan bilda skönlitteratur; 

likadant är det med fotografier. Vad som först och främst behöver klargöras är 

skillnaden mellan olika slags meddelanden […]  

(Ritchin 1991: 144).  

 

Pettersson hänvisar till Scherer, som ställt upp sex källkritiska kriterier för just fotografier. 

Man ska kunna svara på när och varför en bild togs, och av vem. Dessutom vilket syfte 

fotografen hade med bilden, hur de porträtterade kände inför att fotograferas, och vilken 
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teknik som användes. Först då kan man avgöra om en bild är trovärdig (Scherer 1975, se 

Pettersson 2001: 55).  

I en undersökning vid Mälardalens Högskola fick 186 personer ge exempel på 

egenskaper som ger en bild hög respektive låg trovärdighet. Utifrån det har Rune Pettersson 

gjort en sammanfattning av kärnan hos trovärdiga respektive icke trovärdiga bilder. 

Hög trovärdighet har ett fotografi som är lätt att förstå, med ett verklighetstroget 

motiv. Avsändaren är tydlig och trovärdig i sig. Det ska inte vara en reklambild eller en 

manipulerad bild. Den ska ha bra kvalitet när det gäller det tekniska, och publiceras i ett 

tillförlitligt medium. Dessutom bör den ha en bildtext.  

Låg trovärdighet har fotografier med motsatta egenskaper. En tekniskt dålig bild 

har till exempel låg trovärdighet. Men detsamma kan gälla riktigt bra bilder, eftersom man 

blir misstänksam att de är så bra att verkligheten inte kan ha sett ut så (Pettersson 2001: 70-

71). 

 

2.6 Teorisammanfattning 

Walter Lippmanns teorier handlar dels om förhållandet mellan verkligheten, medias bild av 

denna verklighet och mottagarnas verklighetsuppfattning. Denna menar Lippmann grundar 

sig på den bild av verkligheten som media redovisar och inte verkligheten i sig. Detta gör att 

om media rapporterar felaktigt om en företeelse kan publiken komma att ha felaktiga 

uppfattningar om verkligheten. Lippmann anser även att vi omger oss med stereotyper i vår 

vardag, vi har en tendens att sortera in världen i dessa stereotyper för att göra den mer 

begriplig och trygg för oss. Altheide och Snow utvecklade teorin om medielogik, en teori som 

går ut på att media styrs av fasta arbetsmönster och idéer om vad som är bra medieinnehåll. I 

jakten på detta bra innehåll väljer media ut endast de händelser som passar medieföretagets 

arbetsmönster och idéer istället för att anpassa arbetsmönstret efter verkligheten.  

 
Fotografiet har haft och har fortfarande bland en del teoretiker en unik status som 

sanningsförmedlare. Det är den mekaniska processen som anses garantera att det som syns på 

bilden verkligen var där och såg ut så i verkligheten. Barthes beskriver det som att det går en 

navelsträng från den som tittar på ett fotografi ända till referenten, alltså objektet som 

fotograferats. Den här falangen menar att fotografiet tjänar som bevis, och jämför fotografi 

med andra tekniker såsom teleskop, mikroskop och speglar. 
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Men fotografen är inget objektivt ögonvittne utan en konstnärlig uttolkare som ger sin bild av 

verkligheten, menar andra teoretiker. Fotografiet skulle inte existera utan manipulation. Att 

fotografera är nämligen att manipulera ljuset, att påverka bilden med hjälp av till exempel 

kamera, ljussättning, utsnitt och skärpedjup. Dessutom förställer sig människor så snart de 

ställs inför kamera. Därför har de här teoretikerna svårt att tro att ett fotografi kan erbjuda 

någon ny kunskap om världen, och menar att det snarare är jämförbart med exempelvis 

målningar och spelfilmer som går ut på att föreställa sig saker och att fantisera. 

 

Kanske är budskapet det allra viktigaste. Oavsett hur bilden kom till så kan budskapet vara 

lättläst och trovärdigt, och då är det en bild att lita på, menar till exempel Tom Wheeler. En 

rad faktorer avgör hur trovärdig en bild är. Kontexten är en stor del – en bild med en tydlig 

och pålitlig avsändare och en korrekt bildtext är mycket tillförlitlig. Bildens, budskapets, 

fotografens och avsändarens trovärdighet är resultatet av en korsverkan. Dessutom bör en 

riktigt pålitlig bild vara av bra kvalitet och lätt att förstå. Scherer har ställt upp sex källkritiska 

frågor för bilder: Var och när togs bilden, av vem och varför? Vilket syfte hade fotografen och 

hur kände den fotograferade inför situationen? Vilken teknik användes? När man vet svaret på 

de frågorna kan man avgöra om en bild är trovärdig eller ej. 

 

Det finns således en mängd uppfattningar om hur äkta bilder i allmänhet är och hur sanna det 

ens är möjligt för dem att vara. Dessutom påverkar en rad faktorer mediernas innehåll och 

trovärdighet. För att verkligen få grepp om den här problematiken krävs att man undersöker, 

inte bara de filosofiska aspekterna och teoretiska resonemangen, utan även mer praktiska 

områden. En avgörande del är hur de som tillämpar fotografi i sitt vardagliga arbete uppfattar 

begrepp som äkthet, påverkan och trovärdighet. Vad har de för åsikter och gränsdragningar 

och hur omsätter de dessa åsikter i praktiken? Den här undersökningens ambition är att svara 

på det. 

3. Metod 

3.1. Metodval 

Studiens syfte är inte att göra några observationer av verkligheten eller kvantitativa 

mätningar. Vi är ute efter människors uppfattningar om något, och rör oss därmed i en 

hermeneutisk och relativistisk värld (Thurén 2007: 94-103). Då det är personers vardagliga 
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erfarenheter som utgör vårt material, är kvalitativa samtalsintervjuer en bra metod (Esaiasson 

m.fl. 2007: 280-82). 

Intervjun ger möjlighet att gå på djupet i respondenternas åsikter, med hjälp av 

interaktion och följdfrågor. Då respondenterna kan förväntas ha många olika, och vitt skilda, 

åsikter skulle exempelvis en enkätundersökning riskera att inte täcka in alla möjliga svar. 

(Esaiasson m.fl. 2007: 279) 

 

3.2. Urval 

Eftersom vår undersökning är kvalitativ och inte har generaliserande ambitioner finns ingen 

mening med ett representativt urval. Våra respondenter är framvaskade med strategiskt urval, 

för att täcka in de tidningstyper som är relevanta för undersökningen. Dessutom ger det 

strategiska urvalet oss möjlighet att på ett medvetet sätt söka efter så många olika 

tankekategorier som möjligt (Trost 1997: 105-106).  

 

En bildjournalist kan vara till exempel en fotograf, bildredaktör eller bildchef. Vi avgränsar 

oss till pressfotografer, eftersom det är de som är upphovsmän och måste tillämpa abstrakta 

tankar om etik, journalistiskt uppdrag och äkthet i skapandet av bilderna. Både fast anställda 

och frilansande fotografer ingår i undersökningen, då vi har valt att fokusera på vilken sorts 

tidning man jobbar för, snarare än den specifika anställningsform man har. 

 

I Sverige finns 194 dagstidningar (Tidningsutgivarna 2009-11-13) som kan skilja sig åt vad 

gäller bland annat arbetsmiljö, läsekrets, bevakningsområden och arbetsrutiner. Det finns riks- 

och lokalpress, samt morgon- och kvällspress. På grund av dessa möjliga skillnader väljer vi 

respondenter från alla de olika tidningstyperna. Utan generaliserande ambitioner tycker vi 

ändå att det är viktigt att fotografer från olika miljöer får bidra med sina åsikter. På så sätt vill 

vi täcka in så många potentiella tankekategorier som möjligt. 

För vårt strategiska urval har vi valt att se dagspressen indelad i tre kategorier: 

rikstäckande morgontidningar, rikstäckande kvällstidningar, och lokaltidningar. 

Lokaltidningar har underkategorierna stor respektive liten upplaga.  

För kvalitativa intervjuundersökningar rekommenderas ett urval på 5-15 

respondenter, vi valde att intervjua sex pressfotografer från sex olika tidningar. (Esaiasson 

m.fl. 2007: 287, 289) 
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Morgontidningarna får representeras av de två största: Dagens Nyheter och 

Svenska dagbladet, kvällstidningarna av de två största: Aftonbladet och Expressen, 

lokaltidningarna av Vestmanlands läns tidning och Hudiksvalls tidning. 

 

För att ytterligare få variation i vårt urval har vi valt att ta med variablerna ålder och kön. Vårt 

mål är inte att generalisera utifrån de här variablerna, utan helt enkelt att sträva efter maximal 

variation i svaren (Trost 1997: 107-109).  

 

Presentation av respondenterna 

Cecilia, äldre kvinna. 

Fredrik, äldre man 

Denise, yngre kvinna 

Adam, yngre man. 

Elin, äldre kvinna 

Björn, yngre man 

 

Presentation av tidningarna där respondenterna arbetar 

Dagens Nyheter – en oberoende liberal morgontidning som utkommer måndag-söndag med 

en upplaga på 335 600 ex. 

Svenska Dagbladet – en obunden moderat morgontidning som utkommer måndag-söndag 

med en upplaga på 193 300 ex.  

Aftonbladet – en oberoende socialdemokratisk kvällstidning som utkommer måndag-söndag 

med en upplaga på 368 200 ex. 

Expressen – en oberoende kvällstidning som utkommer måndag-söndag med en upplaga på 

288 500 ex. 

Hudiksvalls tidning – en centerpartistisk morgontidning som utkommer måndag-lördag med 

en upplaga på 14 400 ex. 

Vestmanlands läns tidning – en liberal morgontidning som utkommer måndag-lördag med 

en upplaga på 42 200 ex.  

(TU 2009-11-13) 

3.3. Tillvägagångssätt 

Vi utformade en intervjumanual utifrån våra frågeställningar. Fokus låg på öppna frågor för 

att inte leda in respondenterna på ”förväntade” svar (Esaiasson m.fl. 2007: 290-291). 
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Intervjuerna inleddes med att respondenten får berätta hur länge han/hon varit på sin 

nuvarande arbetsplats, och lite grann om sina arbetsuppgifter. Sådana uppvärmande frågor 

hjälper en respondent att slappna av (Esaiasson m.fl. 2007: 290). Sedan blandas frågor om 

både vardagligt arbete och mer filosofiska principer. Som en avslutande del i intervjun valde 

vi ut citat från fotografer och teoretiker, för respondenterna att ta ställning till. Citaten 

innehåller en del nedkokade teorier och tillspetsade åsikter. Tanken var att när respondenterna 

ställs inför andras åsikter får de en chans att ytterliga utveckla sitt eget förhållningssätt, 

genom att jämföra det med citaten. 

 

För att se om frågorna kom åt det vi ville och fungerade i sitt sammanhang genomförde vi en 

provintervju med en pressfotograf, transkriberade och utvärderade den (Esaiasson m.fl. 2007: 

289-294). Därefter gjorde vi några omformuleringar och lade till en följdfråga. 

 

Intervjumanualen gör undersökningen replikerbar i största möjliga mån, även om vi självklart 

ställde följdfrågor inom ramen för manualen. Bortsett från frågor av typen ”Hur menar du?” 

sparade vi följdfrågorna till slutet av intervjun, för att inte frångå manualen mer än nödvändigt 

och därmed riskera att påverka respondentens tankar. 

 

För att höja reliabiliteten och validiteten var vi båda med vid samtliga intervjuer. En ställde 

frågorna medan den andra höll sig i bakgrunden för att banda, anteckna och komplettera med 

följdfrågor.  

Ingen av våra respondenter har krävt att få vara anonym men vi har ändå, med 

tanke på att det är deras privata åsikter och tankar som kommer fram, valt att låta dem vara 

anonyma i uppsatsen.  

 

3.4. Bearbetning av materialet 

Efter intervjuerna transkriberade vi dem och sorterade in dem i olika teman. Här utgick vi från 

materialet snarare än frågeställningarna, för att inte missa något relevant som tagits upp på 

intervjuerna. Med hjälp av kartläggningsmetoden fick vi en överblick av materialet. När de 

övergripande temana i intervjumaterialet framträdde återvände vi till frågeställningarna för att 

jämföra teman och frågeställningar och se hur väl de hörde samman med vårt syfte. 
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3.5. Metodkritik 

Den metod vi valt kan kritiseras utifrån aspekten att de resultat vi fått fram inte är 

generaliserbara. Vi kan med andra ord inte uttala oss om något annat än de respondenter vi 

undersökt. Hade vi valt att göra en enkätstudie av till exempel Pressfotografernas Klubbs 

medlemmar i Sverige hade vi haft alla tänkbara möjligheter att göra dessa generaliseringar. Vi 

valde dock att inte göra detta eftersom vi hävdar att intervjun har större möjlighet att gå på 

djupet när man är intresserad av en respondents tankar och åsikter på ett mer diskuterande 

plan. En enkät bygger på tydligt fördefinierade frågor och vi har i våra intervjuer försökt att så 

långt som möjligt undvika just fördefinierade frågor då vi medvetet varit ute efter 

respondenternas egna ord och tankar. 

 

Vi hade också kunnat göra observationer, detta hade visserligen inte gett oss förmågan att 

generalisera men vi hade kunnat se om respondenterna agerar i vardagen som de påstår att de 

gör. Detta har vi inte gjort då det främst är deras tankar och åsikter vi velat undersöka, inte 

hur de verkligen agerar. 

 

3.6 Felkällor 

Vi kan ha ställt frågorna på ett felaktigt sätt så att de egentligen inte utforskar det vi är 

intresserade av. Detta skulle i sådant fall leda till en låg validitet. Vi har försökt att motverka 

detta genom att genomföra en provintervju i samband med att intervjumanualen var 

färdigskriven. På det sättet har vi försökt se ifall frågorna var begripliga och om de svar vi 

fick var inom de områden som vi velat undersöka. Utifrån denna provintervju ändrade vi 

intervjumanualen en aning men kunde samtidigt konstatera att vi svar som vi ansåg belyste 

våra frågeställningar på ett förtjänstfullt sätt. 

 

Det skulle även kunna tänkas att frågorna vi ställde till våra respondenter var ledande. För att 

undvika detta har vi eftersträvat att våra frågor ska vara i form av ”öppna” frågor som inte 

enbart kan besvaras med ja eller nej. De frågor som kan besvaras med ja eller nej har vi med 

för att först kontrollera om respondenten anser att fenomenet som frågan rör över huvud taget 

existerar, dessa mer slutna frågor är sedan alltid kompletterade med en öppen fråga där 

respondenten får redogöra för sina tankar med egna ord. 
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Slutligen finns det en möjlighet att vi har tolkat resultatet av våra intervjuer felaktigt. Detta 

har vi dock försökt undvika i största möjliga mån genom att bearbeta resultatet genom den så 

kallade kartläggningsmodellen (Esaiasson 2005: 299). När vi gjort denna resultatbearbetning 

har vi alltid utgått från vårt intervjumaterial och valt att bortse från våra frågeställningar i 

detta skede. Detta har vi gjort för att vi inte skulle försöka anpassa resultatet efter hur 

frågeställningarna var formulerade utan de fenomen som respondenterna beskrev skulle få 

utkristalliseras på egen hand. Vi har även varit noga med att alltid kontrollera i vilken kontext 

respondenternas citat och påståenden är hämtade. Om en respondent har använt sig av ett ord 

som i normalfallet låter positivt som ”förbättra” men detta yttrades i en kontext där 

respondenten beskrev något negativt har vi valt att tolka detta ord som negativt. 

 

4. Resultat  
Vi kommer i nedanstående resultatpresentation att använda oss av en del begrepp som vi 

härmed vill förtydliga. Meningar som ”några/samtliga/en del av/någon av fotograferna” syftar 

enbart till de fotografer vi intervjuat. Det är inte uttryck för någon som helst generalisering 

eller mängduppskattning. Alltså ska en mening som ”några av fotograferna ansåg att…” inte 

ses som ett uttalande om den svenska pressfotografkårens åsikter i stort i en fråga utan enbart 

ett uttryck för att fler än en av de fotografer vi intervjuat haft samstämmiga åsikter i en viss 

fråga.  

 

4.1 Att arrangera är att… 

För att till fullo förstå respondenternas tankar om när det är accepterat att arrangera, varför 

man gör det och vilka konsekvenser det får, måste vi först fördjupa oss i hur de över huvud 

taget definierar en arrangerad bild och hur de ser på begrepp som verkligt, sant och 

dokumentärt när det gäller bilder. 

 

När respondenterna ska beskriva vad det innebär att arrangera en bild ger de exempel som att 

be folk att ställa sig framför kameran eller att plocka bort saker ur bilden. Andra kallar det för 

att göra bilden roligare eller tillrättalägga. Det som är gemensamt för alla respondenters 

förklaringar är att det handlar om att på något sätt påverka omgivningen som ska fotograferas. 

Björn spaltar till exempel upp tre konkreta saker som fotografen kan arrangera: personen, 
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platsen och saker på platsen. Det kan handla om att regissera folk till att göra något eller att 

lägga till saker på platsen.  

 

Ändå finns det lite olika syn på hur mycket fotografen måste lägga sig i för att bilden ska 

kategoriseras som en arrangerad bild. Här representerar inte varje intervjuad fotograf en 

specifik åsikt, utan många resonerar fram och tillbaka eftersom de inte har en tydligt svartvit 

uppfattning. En återkommande anmärkning från respondenterna, inte bara i den här frågan, är 

att pressfotografi är en bransch med luddiga gränser där ens egna sunda förnuft spelar stor roll 

för hur man arbetar. Därför blir synen på vad en arrangerad bild är olika från person till 

person. Adam tar som exempel hur vissa slår av starka blixtar, som sannerligen förändrar hur 

den fotograferade platsen tar sig ut på bild, och reflekterar kring om det kan räknas som 

arrangerat. Att styla en person med kläder och smink lyfter Denise fram, likaså de klassiska 

segerbilderna i sportens värld där vinnaren målas i guld.  

 

Respondenterna beskriver fenomenet att arrangera en bild med diverse värderande 

synonymer. Adam kallar det att iscensätta en situation eller påverka ett skeende. Att 

tillrättalägga verkligheten, heter det med Cecilias ord. Andra ord som respondenterna 

använder för att beskriva samma sak är att förbättra eller förvränga verkligheten. Även om 

orden kan betyda olika saker för olika personer, är det tydligt att ”förbättra” och ”förvränga” 

innebär olika värderingar. Låt oss återkomma till det i analysen. 

 

Många av de intervjuade fotograferna ser arrangemang som otrevligt, men nödvändigt. Andra 

går längre än så och tycker att det är ett hemskt tvång och en plåga. Särskilt Elin känner sig 

tvingad att arrangera trots att hon avskyr det. Oavsett vad man själv som fotograf känner inför 

att arrangera, så måste man göra det när man arbetar på en tidning, menar respondenterna. 

Därmed är arrangerandet ett resultat av arbetsmiljön. Pressen från till exempel redaktionen 

eller en deadline tvingar fram vissa arbetssätt.  

 

När respondenterna får beskriva motsatsen till en arrangerad bild använder de begrepp som 

”äkta”, ”dokumentär” och ”sann”. Då handlar det om att fånga ett ögonblick, att vara en 

åskådare. Fotografen ska bara registrera det som självmant sker framför kameran. 

Nyhetsbilder av olyckor och brott är exempel på sådana bilder, där fotografen inte interagerar 

med de fotograferade. Men vilken bildgenre det handlar om är egentligen inte kärnan i 

resonemanget. Alla sorters bilder kan kategoriseras som sanna. Det essentiella är hur 
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fotografen beter sig på platsen. En fotograf som håller sig i bakgrunden och dokumenterar det 

som händer tar äkta bilder. Den sanna bilden är en ögonblicksbild där fotografen varit en 

passiv betraktare. Men exempelvis utsnitt, vinkel och optik påverkas alltid av fotografen, 

poängterar respondenterna. 

 

En falang av de intervjuade fotograferna hävdar däremot att det är omöjligt att inte påverka 

den fotograferade omgivningen. Fotografens blotta närvaro förändrar skeendet. 

Respondenterna återkommer till att folk är obekväma i situationen och att man alltid förställer 

sig framför en kamera. Så fort en kamera eller en fotograf är i närheten gör människor vad de 

tror att de förväntas göra, utifrån hur de beter sig på familjefoton eller hur de tror att 

pressfotografi fungerar.  

 

En verklig bild skulle därför vara en bild från en övervakningskamera, eller tagen rakt ut 

genom ett fönster, föreslår två av respondenterna. Elin går ännu längre, och tycker att den 

allra verkligaste bilden är den som aldrig tas. Bilder som passerar i verkligheten, utan att 

förevigas. Det är den enda situationen då folk inte förställer sig. 

På grund av fotografens eventuella påverkan bara genom sin egen närvaro, tycks 

den icke-arrangerade, dokumentära, bilden handla en del om tid. Med tiden slappnar folk av 

och det som sker framför kameran blir därmed verkligare. Elin kallar det för att ”leva med i 

miljön” och ”försöka bli ett med de som man träffar”.  

 

Begreppet ”verklig” behöver å andra sidan inte alls vara synonymt med ”icke-arrangerat”. Att 

per automatik kalla arrangerade bilder för overkliga eller osanna är att ta i, tycker många av 

de intervjuade fotograferna. Adam exemplifierar med att om han ber någon att ta på sig en 

clownnäsa och stå på ett ben så är den bilden visserligen arrangerad, men fortfarande sann. 

Det som syns på bilden hände faktiskt i verkligheten. 

 

Björn tar samma resonemang ett steg längre. För honom har begreppet ”verklig” ganska lite 

med just verkligheten att göra. Ordet är snarare ett mått på hur sant något skulle kunna vara. 

En overklig bild är därmed en bild på något som omöjligt skulle kunna hända.  

 

Det är inte nödvändigtvis tillräckligt att titta på en isolerad bild för att avgöra om den är 

verklig eller ej. Denise tycker att bildens funktion och budskap måste vägas in. Om bilden 

berättar det den ska berätta på ett korrekt sätt är den verklig, oberoende av om den är 
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arrangerad. Adam är inne på samma spår när han beskriver en sorts pedagogiskt illustrerande 

bilder, till exempel en bild där någon som äger 100 par skidor får lägga alla på en rad. En 

sådan bild är nästan omöjlig att ta utan att arrangera, medan den arrangerade bilden berättar 

det som ska berättas. 

 

Att fotografen i någon mån alltid påverkar bilden är en självklarhet för respondenterna, 

eftersom fotografi är tolkande. Björn poängterar dessutom att det är ett konstnärligt yrke. Det 

finns vedertagna tekniker för att få folk att se till exempel elaka eller undergivna ut. Även 

utan att regissera är det fotografen som väljer optik, vinkel och utsnitt. På så sätt är 

fotografens uppfattning av verkligheten avgörande för hur bilden blir. En annan fotograf 

skulle ha valt en annan bild, berättat en annan berättelse. Det är givet, och ingenting som man 

kan eller bör försöka förändra.  

 

När man tar en bild så väljer man ju ut en liten fyrkant av världen just då som 

man tycker är intressant, men du hade kanske valt en annan fyrkant […] När 

jag går ut och gör ett jobb så är det ju det jag ser som blir i tidningen. Man 

skulle kunna vända på det och säga ”Vad skulle du vilja se för bild?” men så 

går det liksom inte att jobba. Jag måste ta de bilder som jag ser. 

Fredrik (intervju 6 sid 5) 

 

Att utifrån det hävda att fotografier per definition aldrig kan användas som bevis är 

överdrivet. Lika överdrivet som att påstå att månlandningen aldrig har ägt rum, tycker 

Fredrik. Inte heller finns det fog för att kalla alla bilder arrangerade. Nyckeln är vad som 

påverkas – bilden eller skeendet.  

 

[…] det är fotografen som tar en bild och påverkar på så sätt. Men det påverkar 

mer hur bilden blir, än själva händelsen. 

Björn (intervju 2 sid 5) 

 

Att påverka bilden ingår i förutsättningarna för fotografi. Att fotografera utan att påverka 

fotografiet är en omöjlighet. Det är när man börjar påverka skeendet som ska fotograferas som 

man kan tala om arrangerade bilder, menar respondenterna. 
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4.2 Det vardagliga arbetet 

En pressfotografs vardag är något av det mest omväxlande som finns inom en 

nyhetsredaktion. Till skillnad från reportrarna vet fotograferna sällan vad som finns på dagens 

jobblista när de kommer in på morgonen. På många dagstidningar i Sverige går det till så att 

reportern kommer på ett jobb eller får ett tilldelat sig och sätter sig därefter och ringer diverse 

personer för att sedan kanske bestämma sig för att person x är den han vill prata med. Därefter 

skickar reportern en så kallad bildbeställning/fotografbokning till den på redaktionen som 

sköter dagslistorna och jobbet delas i sinom tid ut till en fotograf. Scenariot som beskrivs här 

är vanligt, men beklagligt ur fotografernas synvinkel. Flera av fotograferna vi intervjuat har 

tyckt att det är ett problem att reportern oftast är den som bestämmer när ett jobb ska ske utan 

att tillfråga fotografen innan. Detta leder till att jobbet kanske görs vid ett tillfälle som är bra 

ur intervjusynpunkt men mindre bra om man vill ha bra och spontana bilder. Dessutom är det 

inte ovanligt att jobben krockar, det vill säga att två jobb ligger väldigt nära i tid. Fotografen 

får då snabbt ta en bild på det första jobbet för att sedan kasta sig iväg till nästa.  

 

[…] det beror inte så mycket på fotograferna utan det beror på reportrarna, för 

de bokar en tid som passar för prat, de bokar inte en tid som passar för bilder. 

Fredrik (intervju 6 sid 3) 

 

Att ha ont om tid eller vara på ett jobb vid ”fel” tid var två orsaker som nämndes av flera när 

vi frågade respondenterna om en vanlig orsak till att man som fotograf väljer att arrangera 

bilder. Just tidsbristen såg samtliga respondenter som den främsta anledningen till att de 

dagligen arrangerar bilder. När de tillfrågades om vad det finns för fördelar med att arrangera 

en bild var ”att det går snabbt” en betydande del av svaret hos samtliga. För Cecilia, Adam 

och Fredrik var snabbheten den enda fördel de kunde komma på. 

 

Det kan vara på sin plats att redan här redogöra för den, för respondenterna, klara gräns som 

går mellan de olika bildtyperna. Respondenterna anser att rena porträttbilder har en klar 

särställning så tillvida att det ligger i deras natur att vara arrangerade. Följaktligen kan 

porträttbilderna undantas från i princip samtliga resonemang som förs i den här och följande 

delar av uppsatsen – där det inte uttryckligen står att porträttbilder är inräknade. 

 

Respondenten Denise hade en egen förklaring till att hon arrangerade bilder: nyhetsvärdering. 

Enligt henne använder sig tidningen hon arbetar på en typ av journalistik som ofta fokuserar 
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på saker som har hänt, eller som ska hända. Det blir då i praktiken omöjligt att ta en bild som 

inte är arrangerad. Denise var långt ifrån nöjd med detta utan såg det som en dålig form av 

journalistik att ständigt se arrangerade bilder som lösningen. 

 

[…] jag tycker att det är ett slappt sätt att förhålla sig till journalistik och 

ständigt förlita sig på arrangerade bilder. 

Denise (intervju 4 sid 2) 

 

En annan orsak till att fotograferna arrangerar bilder dagligen är att tidningarna ofta väljer att 

bildsätta jobb där det kanske inte finns någon spännande icke-arrangerad bild att ta. 

Respondenten Fredrik tar som exempel många av de möten han bevakar där det enda som 

sker är att människor sitter vid ett bord och pratar eller visar powerpoint-presentationer.  

 

De orsaker vi hittills gått igenom grundar sig alla på att det finns fel och brister i fotografernas 

arbetsmiljö och planering. Men det finns naturligtvis andra orsaker till att fotografer 

arrangerar. Vi har valt att sätta en övergripande rubrik på detta; estetik. Alltså alla de saker 

som spelar in för att en bild ska vara snygg eller bra och locka till läsning. Just att locka till 

läsning tar flera av respondenterna upp som en av pressbildens främsta uppgifter och det är 

för att uppnå detta som man som fotograf väljer att ändra vissa saker.  

Oftast handlar det om att det ska finnas ett fint ljus i bilden eller så vill 

fotografen hitta en intressantare miljö. Det kan även vara så att personen som blir fotograferad 

är obekväm och inte vet vad den ska göra, flera av respondenterna ser det då som en fördel att 

be personen stå på ett visst sätt eller göra något så att personen slappnar av. 

Ett annat tillfälle där fotografen arrangerar kan vara om fotografen ser något 

hända men inte hinner med att ta bilden och därför ber personerna att göra det en gång till. 

När det gäller att be någon göra något finns det dock en än vanligare variant, nämligen att 

fotografen ber den som ska bli fotograferad att göra det han eller hon normalt gör för att 

försöka få en så naturlig bild som möjligt. Här hade två av våra respondenter väldigt olika 

åsikter, Cecilia ansåg att det var ett bra sätt att arrangera – nästan så att det inte är att 

arrangera eftersom personen normalt gör just precis så. Fredrik var av motsatt åsikt, han såg 

detta som en absolut nödlösning när alternativet är att inte ha någon bild alls. Hans förklaring 

till denna motvilja bottnar i att det ändå aldrig blir så som det normalt ser ut, han tog ett 

exempel där man ser en bild av en träslöjdslärare som står med en träkloss i en bandsåg och 

ser ut att såga medan han tittar in i kameran. Problemet med den bilden är att läraren är några 
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centimeter ifrån att såga av sig fingrarna på högerhanden – något som läraren förmodligen 

varit väldigt noga att undvika om det varit på riktigt. 

 

Vi har nu gått igenom orsakerna till varför fotografer arrangerar bilder. En del orsaker styr 

fotografen över själv, en del inte. Vi ska nu se vad det finns för orsaker till att fotografer 

väljer att inte arrangera bilder. 

 

Även här är svaren indelade i av oss rubriksatta kategorier, dessa har vi valt att kalla 

nyhetsvärdering, moral, personliga egenskaper och estetik. När fotografer väljer att inte 

arrangera bilder utifrån den första eller andra kategorin är den typen av bilder som kommer i 

fråga de som traditionellt kallas händelsebilder eller nyhetsbilder. En händelse med stort 

nyhetsvärde där fotografen är betraktare och dokumenterar händelsen utan att själv aktivt 

delta, exempelvis bilder av ett bankrån, ett slagsmål, en polisinsats eller brand. Samtliga 

respondenter ansåg att denna typ av bilder, dokumentära bilder om man så vill, måste vara 

just dokumentära och att det vore ytterst oetiskt och moraliskt felaktigt att arrangera en sådan 

bild för att få den att framstå som dokumentär. Det kan tänkas att man arrangerar en bild av 

det här slaget men det ska då omedelbart framgå att den är arrangerad, nyckelordet som 

respondenterna kommer tillbaka till ideligen är öppenhet mot läsarna. 

  

Respondenten Elin uttryckte en principiell motvilja att arrangera bilder, hon kände att hon 

hade ”för lite fantasi” för att kunna arrangera bilder på ett estetiskt och journalistiskt 

tilltalande sätt och valde därför att i så liten grad som möjligt arrangera sina bilder. Fredrik 

förde in hänsyn som en förklaring till varför fotografer väljer att inte arrangera bilder. Han 

menar att personer som kanske varit utsatta för något hemskt eller berättar något svårt och 

personligt måste behandlas med hänsyn och att man som fotograf därför inte kan börja 

regissera personen hur som helst. Han tar ett exempel på en lantbrukare som skadats svårt i en 

olycka på sin gård och efter tio år berättat om det i tidningen. Där hade det enligt Fredriks sätt 

att se på saken varit otänkbart att be lantbrukaren ställa sig vid just den maskinen eller visa 

upp sin skadade arm på ett visst sätt – även om en sådan bild kanske skulle ha sammanfattat 

själva historien på ett bra sätt. 

 

Trots att de flesta av respondenterna tar upp det estetiska i ett fotografi som en anledning att 

arrangera finns det också estetiska skäl att inte arrangera. Fredrik, Cecilia och Elin är alla inne 

på att en arrangerad bild oftast saknar känsla, den känns ofta tillgjord och stel medan en icke-
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arrangerad bild känns dynamisk och levande. Denise anser att arrangerade bilder ofta visar 

mer av fotografen än av situationen, till exempel om fotografen tycker att en viss typ av 

ljussättning är fantastiskt bra så kanske fotografen använder den ljussättningen i så många 

bilder som möjligt vilket enligt Denise gör att betraktaren kan ha svårt att se förbi det 

estetiska och fokusera på innehållet. Formen tar helt enkelt över betydelsen mer än innehållet 

i bilden.  

 

4.3 Bilders trovärdighet 

En stor del av våra intervjuer har handlat om bilders trovärdighet och hur de fotografer vi 

intervjuat ser på denna trovärdighet. Vi har särskilt inriktat oss på huruvida bilders 

trovärdighet förändras av det faktum att en bild är arrangerad, men även fört ett övergripande 

resonemang kring bilders trovärdighet i allmänhet.  

 

Alla fotografer vi intervjuat ansåg att bildens kontext spelar stor roll för trovärdigheten. Bilder 

i en seriös tidning litar man mer på än bilder från en oseriös eller okänd avsändare. Cecilia 

tror att den tidning man vanligtvis läser spelar roll för hur man ser på bilders trovärdighet i 

allmänhet. Personer som huvudsakligen läser kvällstidningar litar mindre på fotografier än de 

personer som snarare läser morgontidningar, menar hon.  

Inte bara avsändaren är viktig, utan också presentationen av bilden. Ett exempel 

som Adam tar upp är om han lämnar en bild till tidningen med en tydlig bildtext och sedan 

märker i tidningen att bildtexten blivit ändrad så att den nu beskriver något helt annat. När det 

gäller arrangerade bilder är presentationen extra viktig. Samtliga fotografer betonade flera 

gånger att en arrangerad bild aldrig får utge sig för att vara något annat än just en arrangerad 

bild. Skulle en arrangerad bild utge sig för att vara en icke-arrangerad bild mister den enligt 

fotograferna all sin trovärdighet.  

Flera fotografer tar upp exempel där detta varit fallet, bland annat bilder på 

ungdomar som kastar molotovcocktails på Västbanken. Där skulle fotografen ha bett någon av 

ungdomarna att kasta ännu en molotovcocktail så att han kunde ta en bild i färg (detta var 

innan digitalkamerorna dök upp). Det ska dock sägas att denna diskussion handlat om bilder i 

nyhetssammanhang. En bild i exemplet ovan har fortfarande sitt syfte och budskap men den 

kan aldrig göra anspråk på att vara ett dokument från en viss situation.  
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Från att ha redovisat fotografernas åsikter och tankar kring pressbilders generella trovärdighet 

ska vi nu gå in mer specifikt på de variabler fotograferna själva anser påverkar en bilds 

trovärdighet. 

En sådan variabel är vilken sorts bild det rör sig om. De två övergripande 

bildkategorierna är ”arrangerade bilder” och ”icke-arrangerade bilder”. Vad gäller kategorin 

icke-arrangerade bilder tycker fotograferna i stort sett likadant; en icke-arrangerad bild har 

hög trovärdighet från början i och med att den inte är påverkad av fotografen.  

 Alla fotograferna anser inte att en sådan bild automatiskt utgör en sann bild på 

grund av att fotografen fortfarande är den som väljer vad som ska finnas med i bilden. Bilden 

blir därigenom alltid ett utsnitt av verkligheten och inte hela verkligheten. Cecilia anser 

däremot att en icke-arrangerad bild i princip är sann, och borde kunna vara bevis på något 

som inträffat. Här går en skiljelinje mellan de respondenter som tror starkt på bildens äkthet, 

och de som menar att man knappt kan lita på någon bild.  

 

Till kategorin ”arrangerade bilder” har det utkristalliserats två underkategorier. Den ena är 

”porträtt” och den andra har vi valt att kalla ”övriga bilder”. Detta har vi valt utifrån 

fotografernas sätt att resonera. Som vi tidigare har sagt ansåg samtliga respondenter att 

porträttbilder har en klar särställning jämfört med andra bilder inom dagspressen då de i 

princip alltid är arrangerade och i det närmaste måste vara det, det ligger i deras natur. Medan 

en arrangerad nyhetsbild leder till förvåning och besvikelse, påverkas ett porträtts trovärdighet 

för det mesta inte alls av faktumet att det är arrangerat. 

Ett porträtt har därför ganska hög trovärdighet, men enbart som porträtt. Ett problem 

som Adam tog upp är att porträtten ofta används tillsammans med nyhetsartiklar. Detta menar 

Adam kan utgöra ett trovärdighetsproblem eftersom läsaren kan tro att bilden tagits vid en 

viss händelse eller på en viss plats utan att ha arrangerats när det i själva verket rör sig om en 

bild tagen vid ett helt annat tillfälle. 

 
Nu gör ju jag distinktionen att det finns nyhetsbilder och porträttbilder och 

skillnader där emellan, men då ska vi veta också att nästan alltid så är det till de 

här nyhetstexterna vi har i tidningen så är det ett porträtt i miljö med någon 

människa, alltså ett arrangerat porträtt. 

Adam (intervju 1 sid 6) 
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Den andra kategorin, eller de övriga bildtyperna om man så vill, har vi alltså helt enkelt valt 

att kalla för övriga bilder. Det kan vara allt ifrån sportbilder till reportage. Här kan man se en 

ganska stor skillnad mellan våra respondenter. Adam säger sig i princip aldrig arrangera den 

här sortens bilder och uttrycker dessutom en stark motvilja mot att sådana bilder arrangeras. 

Han får medhåll från Elin, Cecilia och Fredrik. De har alla tre dubier kring att arrangera den 

här sortens bilder och ser det mer som ett nödvändigt ont och gör det mycket ogärna. Elin kan 

till och med drabbas av dåligt samvete när hon arrangerat, för att hon känner att hon kunnat 

göra en annorlunda och bättre bild under andra omständigheter.  

Björn delar Denises erfarenhet (se 4.2) att tidningens nyhetsvärdering kan göra 

att fotografen måste arrangera bilder. Varken han eller Denise ser något principiellt 

trovärdighetsproblem med den här sortens arrangerade bilder utan båda anser att man måste 

titta på det enskilda fallet. Först när en arrangerad bild framställs som en icke-arrangerad bild 

eller på något annat sätt används för att lura läsaren anser de att det blir problem.  

 

Olika sätt att arrangera påverkar dessutom trovärdigheten olika mycket. Flera respondenter 

tycker att man kan regissera människor i viss mån utan att det sänker bildens trovärdighet. Att 

be någon stå på en viss plats, titta in kameran eller göra sådant de brukar göra innebär inga 

trovärdighetsproblem. Fredrik tycker annorlunda och menar att det är olustigt att be folk göra 

vad de brukar göra, dessutom kan det bli faktafel (4.2). Adam är inne på samma spår, enligt 

honom är det inte okej att be en idrottare göra en kullerbytta även om man vet att det är något 

han/hon brukar göra. Om man istället väntar in tillfället då något sker av sig själv vinner man 

mycket i längden, eftersom ens trovärdighet som fotograf ökar.  

 

Respondenterna delar dock många åsikter kring bilders trovärdighet. Det grundläggande är 

ärlighet, om en arrangerad bild ska ha någon trovärdighet måste det framgå att den är 

arrangerad eller åtminstone inte verka som om den inte är det. Många av respondenterna, 

bland andra Fredrik, hävdar att det snabbt syns om en bild är arrangerad. En sådan bild kan 

tappa sin känsla eller helt enkelt vara för bra.  

 

Alla fotografer vi intervjuat har haft ett eget ”rättesnöre” kring när det är okej att arrangera 

eller ej. Öppenhet är ett ledord, att man inte ska lura läsaren är ett annat. En bild får aldrig 

utge sig för att vara något den inte är.  

Det handlar dels om att man som fotograf av princip aldrig ska ta bilder man 

inte kan stå för, dels om att trovärdigheten står på spel. En bild med låg trovärdighet sänker 
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inte bara den enskilda fotografens trovärdighet, utan påverkar också förtroendet för tidningen 

och fotografyrket i stort.  

Cecilia vill gå så långt som att ange i bildtexten när en bild är arrangerad. Det 

anges alltid när det gäller arrangerade genrebilder av våld och överfall, men inte annars. 

Tanken är att om man tvingades berätta i bildtexten att en bild är arrangerad skulle 

redaktionen sluta med de jobb som kräver arrangerade bilder, eller i alla fall skära ned på 

dem.  

 

För fotograferna finns det som sagt en tydlig skillnad mellan porträtt och andra arrangerade 

bilder. De är dock långt ifrån lika säkra på att denna gräns är uppenbar för läsarna. Elin är 

tämligen övertygad om att läsarna förstår att det finns en skillnad, men detta fritar inte 

fotografen från ansvar. 

 

[…] alltså läsare och de som tittar på bilder är ju inte dumma. Det är klart att de 

förstår att jag har arrangerat […]. Men sedan finns ju de här gränserna också 

och där är det nog viktigt att vi verkligen håller oss till det som är rätt, och inte 

arrangerar. 

Elin (Intervju 5 sid 2) 

 

Denna uppfattning är dock Elin ganska ensam om. De övriga respondenterna anser att gränsen 

är långt ifrån tydlig.  

Hur viktigt det är att läsarna förstår denna gräns är respondenterna inte eniga 

om, Björn ifrågasätter betydelsen av den gränsen för läsarna, det är viktigast att läsarna kan 

lita på seriösa mediers ärlighet och detta gör fotografens omdöme och kontrollen i alla 

redaktionella led viktigare. Denise och Fredrik är båda inne på att läsarna nog tror att det 

arrangeras mer än vad som egentligen sker. Cecilia menar också att gränsen är otydlig och att 

det kan hänga ihop med vilken typ av tidning en person läser. Adam är också av den åsikten 

att gränsen är väldigt otydlig, men han är osäker på hur viktigt det är att det finns en tydlig 

gräns. Han för ett resonemang kring risken att eventuellt sprida felaktig information till 

läsarna och den risken i sig – oavsett om den är reell eller inte – gör att man bör vara försiktig 

med arrangerade bilder i nyhetssammanhang enligt honom. 

 

De fotografer vi intervjuat tycker inte att de arrangerar för att få fram ett uttalat budskap. De 

har en tanke om vad de vill berätta och hur de vill berätta det, men trots det skiljer sig en 
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pressbild mycket från till exempel en reklambild. När reklambilden handlar om ett tydligt 

säljande budskap, handlar pressbilden om en opartisk berättelse. Just opartiskhet är 

nyckelordet. Oavsett om en fotograf arrangerar eller inte, så måste fotografiet vara rättvist och 

inte missvisande.  

Även om respondenterna inte är övertygade om fotografens möjlighet att vara en 

fluga på väggen, så betraktar de hellre sig själva just så än som medvetna ideologer. Risken 

för att bilden förmedlar ett i förväg uttänkt budskap ser respondenterna främst när det är 

någon annan än fotografen som arrangerat. Om det är politiker eller ett företags 

pressansvariga som arrangerat ett fototillfälle kan det finnas en baktanke med bilderna, 

resonerar respondenterna.  

 

5. Analys 
I nedanstående del kommer vi att analysera det våra respondenter sagt utifrån de teorier vi 

tagit upp tidigare i uppsatsen. Liksom i resultatdelen skall begrepp som ”några/samtliga/en del 

av/någon av respondenterna” inte ses som någon form av kvantifikation av vårt resonemang 

utan vi uttalar oss fortfarande enbart om de sex respondenter vi intervjuat utan ambition att 

applicera deras tankar eller åsikter på någon annan.  

 

5.1 Att arrangera är att… 

När respondenterna ska beskriva vad en arrangerad bild innebär landar de alla i en diskussion 

om påverkan. Om fotografen påverkat omgivningen räknas bilden som arrangerad. I 

teorikapitlet lanseras tesen att ett fotografi alltid är resultatet av någon form av påverkan, 

eftersom en fotograf till exempel alltid måste manipulera ljuset för att det över huvud taget 

ska kunna bli en bild. Så strängt ser dock inte respondenterna på termen ”påverkan” när det 

gäller att ringa in arrangerade bilder. För att en bild ska räknas som arrangerad krävs att 

fotografen aktivt lagt sig i skeendet, menar respondenterna för det mesta. 

Ord som ”förbättra” och ”förvränga” använder respondenterna som synonymer till att 

arrangera. Även om det är svårt att uttala sig om vad orden har för exakt värdering för 

respektive person, så har orden ”förbättra” och ”förvränga” obestridligen olika andemening. 

Ordet ”förbättra” kan till exempel kopplas till tanken om att arrangerade bilder är en bättre 

version av verkligheten och att det därmed är befogat att till exempel be folk ”göra vad de 

brukar göra bättre än de brukar göra det” för att undvika tråkiga och ointressanta bilder. 
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”Förvränga” hör å andra sidan snarare ihop med uppfattningen att det via bilden är möjligt att 

förmedla verkligheten och att det är det som är fotografens uppgift. 

 

Att iscensättandet är ett ont måste, ett tvång eller en nödvändighet är en återkommande 

ståndpunkt hos respondenterna. Det visar att de upplever att beslutet att arrangera till stor del 

fattas ovanför deras huvuden. Arrangerandet är en inneboende förutsättning hos dagspressen. 

På så sätt anser sig respondenterna vara styrda av en medielogik som kräver arrangerade 

bilder, på grund av till exempel en snar deadline.  

 

Motsatsen till en dokumentär bild är en ”sann”, ”äkta” och ”dokumentär” bild, enligt de 

intervjuade fotograferna. En riktig nyhetsbild måste vara äkta, menar de. Här stöttar 

respondenterna tanken på bilden som ett bevis. Minns Waltons berättelse om dinosaurien, där 

en målad dinosaurie skulle kunna vara resultatet av en hallucination medan ett fotografi 

obestridligen visar att dinosaurien fanns där. I vissa kategorier av bilder förväntas fotografiet 

bevisa vad som hänt, i andra är det inte alls lika betydelsefullt. När det gäller nyhetsbilder är 

fotografiets bevisande egenskaper extra viktiga. Vissa sorters bilder kanske bara behöver visa 

hur något ser ut, men i nyhetssammanhang är bildens funktion att säga ”Detta har hänt”. Det 

är både möjligt och eftersträvansvärt enligt respondenterna.  

Nyckeln till en äkta bild är fotografens beteende. Ju mer passiv fotografen är, 

desto sannare blir bilden enligt respondenterna. Låt oss gå tillbaka till det teoretiska 

resonemanget om att fotografi är sant tack vare att det är resultatet av en mekanisk process. I 

det resonemanget kan man tycka att fotografen glömts bort. En bild är inte bara resultatet av 

en kamera, det krävs att någon sköter kameran. När respondenterna menar att deras egen 

passivitet stärker bildens äkthet stöttar de delvis den här tanken. Om fotografen är passiv blir 

fotograferandet, i alla fall i större utsträckning än annars, ett mekaniskt bevarande av 

verkligheten.  

Enligt Maynards teori är fotografi ett tekniskt hjälpmedel för att människor ska 

kunna föreställa sig saker. När vi läser om till exempel en olycka vill vi kunna föreställa oss 

hur det såg ut på platsen. Även utan bild kommer vi att göra det, men bilden hjälper oss att 

göra det på ett verklighetstroget sätt. Maynard menar att även om vi vet att det är ett fotografi 

vi tittar på, så föreställer vi oss att vi istället tittar direkt på det som fotografiet avbildar. Vi 

glömmer bort mellanhanden, och känner det som om vi verkligen var på platsen. När 

fotografen inte interagerar utan bara registrerar det som händer tycker respondenterna att 
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bilden blir sannare, och menar att vi därmed kan föreställa oss verkligheten på just ett 

verklighetstroget sätt.   

 

Men är det möjligt att inte påverka bilden alls? Respondenterna tvivlar på det. Förutom att 

välja exempelvis utsnitt och optik så kan fotografen påverka situationen bara genom att vara 

där. På samma sätt som Barthes ser de en risk för att människor förställer sig och gör vad de 

tror att de förväntas göra. Vissa av respondenterna nosar på tanken att ett fotografi alltid 

bygger på manipulation och därmed inte är verkligt. I så fall kan bilden inte vara en kopia 

eller ett citat av verkligheten, utan bara en tolkning. 

Om fotografen spenderar lång tid med den som ska fotograferas finns chansen 

att bilden blir sannare, anser några respondenter. De två blir helt enkelt bekväma med 

varandra, med Sune Jonssons ord blir ämnet en del av fotografen. Då kan man skildra ämnet 

på ett ärligt sätt. Ritchins ideal att komma tillbaka med bilder av hur man själv upplevde 

situationen, istället för de bilder som en distanserad uppdragsgivare förväntar sig, är inom 

räckhåll med det här arbetssättet. 

 

En djupdykning i begreppet ”verklig” visar att det kan ha en annan innebörd än att vara 

motsatsen till en arrangerad bild. Respondenterna menar att det som syns på bilden alltid hänt 

i verkligheten, oavsett om det är arrangerat eller ej. På så sätt ger respondenterna Roland 

Barthes rätt när han hävdar att det går en navelsträng från det fotograferade objektet till den 

som betraktar bilden. Även sådant som kanske inte skulle ha hänt om fotografen inte hade 

varit närvarande, hände verkligen när bilden togs. Utifrån den tanken är även arrangerade 

bilder sanna. De enda bilder som kan kallas oäkta är de som manipulerats i efterhand.  

Det här återknyter också till Waltons tankar om att kameran alltid är ärlig och 

bilden alltid transparent. En arrangerad bild ljuger inte. Den visar precis vad som hände, men 

bara de som har tillräckligt mycket information om omständigheterna kan förstå bilden. 

 

När Denise och Adam poängterar att bildens funktion måste vägas in när man bedömer dess 

sanningsenlighet, ansluter de sig till skolan som hävdar att just bildens budskap är det 

viktigaste. En arrangerad bild med ett trovärdigt budskap behöver inte ifrågasättas. Det är vad 

som i teorin benämns som att ”bilden ska mena vad den säger”, alltså att fotografiet måste 

vara vad det utger sig för att vara. Så länge det uppfylls är bilden verklig.  
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5.2 Det vardagliga arbetet 

Det tycks som om medielogiken styr en stor del av fotografernas vardag. Strukturer både 

inom de representerade medieföretagen och inom samhället i övrigt påverkar fotografernas 

arbete; när respondenterna pratar om den upplevda maktlösheten över planeringen av jobb 

knyter detta tillbaka till medielogikens antagande om vissa givna strukturer och arbetssätt 

inom medieföretagen, det är en sedan länge invand kutym att reportern är den som tar 

initiativet och fotografen som sedan utför jobben enligt dagslistan. Respondenternas känsla av 

tidsbrist kan också relateras till medielogiken, medieföretagen har en uppfattning om hur pass 

lång tid som behövs för att göra ett jobb, i takt med en allt snabbare produktionstakt och 

kortare deadlines i mediebranschen i stort påverkar detta även fotografernas arbetssituation 

där fler jobb ska klaras av på kortare tid – medieföretagen anser alltså att det inte behövs 

mycket tid för att ta en pressbild vilket våra respondenter inte tycks hålla med om. De blir då 

nödgade att i vissa fall arrangera bilder för att hinna med nästa jobb. Det var som bekant just 

snabbheten som våra respondenter framhöll som den främsta, och enligt vissa, enda fördelen 

med arrangerade bilder. 

 

En annan intressant aspekt av vårt intervjumaterial är det som respondenten Denise kommer 

med. När hon säger att hon arrangerar bilder på grund av hennes redaktions nyhetsvärdering 

är detta återigen ett exempel på medielogiken i aktion. Redaktionen Denise arbetar för har 

alltså ett system eller en invand process där arrangerade bilder blivit standarden. Istället för att 

vara ute och försöka dokumentera händelserna när de inträffar väljer medieföretaget i det här 

fallet att arrangera diverse situationer i förväg eller efterhand för att få en bild. 

 

Respondenten Fredrik för fram resonemanget att tidningarna ofta väljer att bildsätta storys 

som kanske inte har någon bra bild ”i sig” från början. Det kan vara så att tidningsledningen 

vill att varje bra story ska ha en bild. I boken Contemporary Newspaper Design redogör 

författaren för en studie som gjorts av The Pointer Institute for Media Studies (Garcia 

1993:133) som visat att bilder fångar läsarnas uppmärksamhet mer än texter och därav hoppas 

man kanske att en bild, arrangerad om så är nödvändigt, ska göra att artikeln blir mer läst än 

om den inte haft någon bild. Återigen ett exempel på medielogik i vardagen. 

 

Hittills har vi gett exempel på när medielogiken påverkar fotografernas vardag genom det 

redaktionella systemet eller arbetssättet. Men fotograferna själva styrs också av en 

medielogik, eller är en del av denna. När fotograferna väljer att arrangera en bild på grund av 
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estetiska skäl (som de exemplifierade här ovan) är detta också ett resultat av medielogik. 

Varför skulle fotograferna annars arrangera över huvud taget? Väljer en fotograf att arrangera 

en bild är det för att fotografen inte är nöjd med bilden som den skulle ha blivit annars, av en 

eller annan anledning. Ljuset kan vara fel – eller kanske finns det för lite ljus, bakgrunden kan 

vara tråkig eller personen i bilden kan vara för statiskt. Allt detta tyder på att fotografen har en 

uppfattning om vad som är en bra bild och vad som är en sämre bild. Vi menar att denna 

uppfattning i stor utsträckning dikteras av medielogiken. Dels har fotografen en egen 

uppfattning om hur en bild av en viss typ ska se ut, dels vad medieföretaget bakom fotografen 

vill ha och kanske även vad läsarna vill se i tidningen. Varför är det annars så ont om bilder 

på statiska personer i mörka tråkiga rum som bara sitter och gör ingenting i våra 

dagstidningar? 

Att fotograferna också är delaktiga i medielogiken gäller inte enbart arrangerade 

bilder, även de bilder där våra respondenter ansåg att man inte bör arrangera, de så kallade 

händelsebilderna, påverkas av denna medielogik. Dessa bilder antas och förväntas vara icke-

arrangerade och respondenternas första reaktion kring den här typen av bilder är att om man 

arrangerar en sådan bild är man ute på mycket tunn is rent trovärdighetsmässigt. 

 

Även Lippmanns teorier kring stereotyper kan återkopplas till medielogiken och varför 

fotografer arrangerar bilder. Ett av problemen inom dagens bildjournalistik enligt forskaren 

John Taylor är att medieindustrin använder bilder för att förmedla historier och nyheter i en 

specifik stereotyp form där fotografierna blir illustrationer till en förutbestämd mall mer än 

självständigt och informationsbärande medieinnehåll. Dessa stereotypa bilder passar den 

rådande medielogiken på redaktionerna i deras arbete, de gör det möjligt att berätta en historia 

så tydligt och sammanfattat som möjligt vilket passar det snabba tempo som råder inom 

media idag. Stereotyperna gör vidare att läsarna snabbare kan ta till sig berättelsen då läsarna 

tror sig veta vad bildens innehåll betyder på grund av stereotypernas förmåga att generalisera 

och förenkla, vilket Jesper Strömbäck också tar upp. 

 

Medielogiken fungerar dock på fler sätt än bara genom att påverka medieföretagen och dess 

medarbetare, som Altheide och Davis varit inne på. Även olika organisationer i samhället har 

förstått att använda medielogiken till sin fördel genom till exempel presskonferenser och att 

bjuda in media till olika evenemang. Respondenten Adam är en av de som funderat kring 

detta. Om han ska fotografera något på ett läkemedelsbolag är det hur många restriktioner 

som helst att ta hänsyn till. Hans erfarenhet är att det är pressavdelningen på 
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läkemedelsbolaget som meddelar att han kan få fotografera person X på plats Y vid tid Z och 

därmed basta. Därmed har alltså pressavdelningen alla möjligheter att välja den person, tid 

och plats som bäst passar företagets image.  

5.3 Bilders trovärdighet 

Utan hänsyn till bildens sammanhang kan man inte tala om dess trovärdighet, det är 

respondenterna överens om. Ett fotografi som publiceras i en ”seriös” tidning får automatiskt 

en hög trovärdighet, enligt de intervjuade fotograferna. Precis som Rune Pettersson och John 

Taylor hävdar så tycker respondenterna alltså att trovärdighet är något som färgar av sig 

mellan avsändare och budskap, och att just avsändaren är en viktig faktor för hur en bild 

uppfattas. Pettersson har också visat att människor har lägre förtroende för kvällstidningar än 

för morgontidningar. Cecilia är inne på samma spår när hon gissar att kvällstidningsläsare 

litar mindre på bilder än andra läsare. 

John Bergers tanke om att fotografiet bara är meningsbärande i ett sammanhang 

återkommer hos respondenterna när de tycker att bildens presentation i tidningen är 

betydande. De tar till exempel upp bildtexten, och det är en av de saker som i teorin nämns 

som en faktor som höjer en bilds trovärdighet. Att bildtexten över huvud taget finns och 

dessutom är korrekt gör bilden lättare att förstå. 

 

Bilder som utger sig för att vara opåverkade nyhetsbilder men avslöjas som arrangerade har 

enligt de intervjuade fotograferna kvar sitt budskap och sina estetiska kvaliteter. Däremot har 

de ingen som helst trovärdighet som nyhetsbilder och informationsförmedlare. I det 

sammanhanget är fotografiet inte alls jämförbart med en kvarleva eller ett fingeravtryck, som 

det hävdas i teorin. Bilden är istället reducerad till en bärare av ett budskap. 

 

De intervjuade fotograferna lyfter fram en rad faktorer som påverkar en bilds trovärdighet. En 

icke-arrangerad bild är mycket tillförlitlig, menar de. Det här knyter an till Scherers 

källkritiska kriterier för fotografier. En av de källkritiska frågorna handlar om varför bilden 

tagits, en annan om vilket syfte fotografen hade med att ta bilden. Utan att namnge det som 

källkritik så resonerar respondenterna likadant. Ett fotografi som tagits med ambitionen att 

berätta en historia på ett opartiskt sätt och utan att påverka skeendet, har därmed hög 

trovärdighet i deras ögon. I exemplet med Waltons dinosaurie anses ett fotografi vara 

trovärdigt just för att det är ett fotografi. Detsamma gäller hos respondenterna, med 

inskränkningen att det ska vara ett icke-arrangerat fotografi för att vara riktigt tillförlitligt. 
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Däremot är en opåverkad bild inte nödvändigtvis sann, eftersom den bara visar en liten del av 

verkligheten. Här tycker respondenterna mycket olika. Vissa litar starkt på bilder, andra 

tycker inte att man kan tro helhjärtat på någon bild. Cecilia tycker till exempel, till skillnad 

från John Taylor, att en opåverkad bild ska kunna användas som bevis på att något verkligen 

hänt. Samma skiljelinje återfinns i teorin, där bilden anses vara lika sann och objektiv som en 

spegel eller en EKG-kurva, respektive lika subjektiv som en målning. Varken respondenterna 

eller teoretikerna når konsensus.  

 

När det gäller arrangerade bilder finns en stor acceptans för arrangerade porträtt, men inte 

nödvändigtvis för övriga arrangerade bilder. Porträtt förväntas helt enkelt vara arrangerade. 

Synen på vilka bilder som kan, eller till och med bör, vara arrangerade är ett utslag av 

medielogik. Vissa sorters bilder är förknippade med särskilda attribut och förväntas komma 

till genom särskilda tillvägagångssätt. Medan en arrangerad nyhetsbild leder till förvåning och 

besvikelse, påverkas ett porträtts trovärdighet för det mesta inte alls av faktumet att det är 

arrangerat. 

 Här är det också värt att ta upp en av de faktorer som ger ett fotografi hög 

trovärdighet, nämligen att bilden är lätt att förstå. Att ett porträtt är resultatet av att fotografen 

regisserat personen att till exempel titta in i kameran förstår man, enligt respondenterna. 

Därmed menar de med Waltons terminologi att betraktaren har tillräckligt mycket kunskap 

om omständigheterna för att förstå vad bilden visar. Den visar inte en människa som råkat stå 

på en viss plats och tittat in kameran, utan en människa som blivit tillsagd att göra det. 

Den här kunskapen om ett porträtts förutsättningar är däremot inte lika 

självklara om porträttet plötsligt används i nyhetssammanhang. Det kan leda till 

trovärdighetsproblem, menar Adam. Hans resonemang återknyter till teorin om att bildens 

mening skapas vid tre tillfällen: produktion, distribution och konsumtion. För att mottagaren 

ska förstå bildens innebörd räcker det inte med att fotografen varit ärlig och korrekt i sitt sätt 

att fotografera. Distributionsfasen, då bilden publiceras i en tidning, påverkar också hur bilden 

uppfattas. Ett trovärdigt porträtt som publiceras som en nyhetsbild, eller i ett sammanhang där 

den kan förstår som en nyhetsbild, får plötsligt lägre trovärdighet.  

Återigen har de källkritiska kriterierna relevans. Först när man kan svara på när och varför en 

bild är tagen, kan man avgöra om den är trovärdig. Om man av bilden och sammanhanget inte 

förstår när bilden är tagen, så har den ett trovärdighetsproblem. 
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Arrangerade bilder som däremot inte är porträtt är mer problematiska. Medan Adam inte alls 

arrangerar sådana bilder finns det andra som gör det, om än mycket motvilligt. Björn och 

Denise däremot tycker inte att man kan tala om ett generellt trovärdighetsproblem för sådana 

bilder, utan menar att man måste bedöma sådant från fall till fall. Det som alla kategoriskt 

vänder sig emot är när bilder används för att lura läsaren på något sätt. Respondenterna har 

alltså en vardaglig handlingslogik som tillåter arrangerade bilder, men bara i vissa 

sammanhang och syften. Den överensstämmer därmed med de etiska reglerna om att bilder 

inte får vilseleda. 

 

De intervjuade fotograferna menar att vissa sätt att arrangera är mer okej än andra. Ett visst 

mått av regi går bra, som att be personen göra vad den brukar göra. Här är det ett annat av de 

källkritiska kriterierna som är aktuellt: Hur kände den fotograferade inför att bli fotograferad? 

Kanske var det en naturlig och avslappnad person som inte brydde sig om kameran, kanske 

var det någon som blev hårt regisserad och därmed nervös och olik sig. Personer som är 

obekväma inför kameran kan i sin tur bli naturligare med hjälp av regi. Barthes menar ju att 

man inför kameran förställer sig till att bli fyra olika personer, varav ingen är riktigt en själv. 

Även frågan om när bilden togs kan vara relevant i det här fallet. Var det ett äkta tillfälle, då 

personen självmant gjorde en kullerbytta, eller ett konstruerat tillfälle då personen gjorde vad 

den ombads att göra? Det sistnämnda kan innebära ett trovärdighetsproblem, enligt 

respondenterna.  

 

Det allra viktigaste med en arrangerad bild är att det framgår att den är arrangerad. 

Respondenterna menar att det ofta märks, för att bilden till exempel saknar känsla eller är 

misstänkt bra. Det överensstämmer med Roland Barthes begrepp punctum, det som ger bilden 

känsla. I likhet med Fredrik hävdar Barthes att ett punctum bara kan finnas i icke-arrangerade 

bilder. I Rune Petterssons undersökning vid Mälardalens högskola återkommer också tanken 

att ”för bra” bilder tenderar att röna misstänksamhet. De är helt enkelt för bra för att vara 

sanna. 

Öppenheten är viktig för att en bild aldrig får utge sig för att vara något den inte 

är. Den teoretiska diskussionen om att en bild ska ”mena vad den säger” är därmed fast 

förankrad hos respondenterna. När de intervjuade fotograferna motiverar principen om 

öppenhet handlar det inte bara om att slå vakt om deras egen trovärdighet, utan också om till 

exempel hela tidningens. Återigen visar respondenterna prov på tanken om att bildens, 

budskapets, fotografens och tidningens trovärdighet är resultatet av en korsverkan. 
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Cecilia vill precis som Ritchin dra öppenheten ett steg längre, genom att 

innehållsdeklarera bilder. Däremot har de olika motiveringar till varför. Ritchins 

argumentation går ut på att innehållsdeklarerade bilder gör det tydligt för läsarna vad de kan 

förvänta sig, och motverkar att bilder blir missvisande. Cecilias baktanke är mer utvecklad: 

hon hoppas att om man tvingades berätta i bildtexten att en bild är arrangerad skulle 

redaktionen sluta med de jobb som kräver arrangerade bilder, eller i alla fall skära ned på 

dem. Här ser vi hur Cecilia upplever att hon jobbar under påverkan av en medielogik som 

kräver arrangerade bilder, men att hon dessutom ser sig själv som en del av logiken och tror 

att den kan förändras inifrån. 

 

Respondenterna är alla inne på att det viktigaste är att läsarna inte blir lurade av de 

arrangerade bilder som finns i dagspressen. De är samtidigt oense om hur pass tydligt det är 

för läsarna att det över huvud taget finns arrangerade bilder. Detta knyter an till Walter 

Lippmans teori om det triangulära förhållandet mellan verkligheten, bilden och mottagarnas 

uppfattning om verkligheten. Om läsarna inte förstår att bilderna i tidningen kan vara 

arrangerade utan tror att allt som syns på de bilderna är dokumentärt kan det leda till att 

läsarna får en felaktig verklighetsuppfattning. Flera av respondenterna är inne på att det finns 

en tydlig gräns för fotografen själv när det är okej att arrangera och vad som är ett okej 

arrangemang men respondenterna säger också att den här gränsen är mycket otydlig för 

läsarna, kanske så otydlig att den snarast är obefintlig. Fred Ritchin kallar detta för 

”fotografisk analfabetism” och menar att fotografiets mångtydighet gör att människor inte vet 

hur de ska läsa bilden och dess budskap. Respondenten Elin är dock övertygad om att den här 

gränsen är tydlig för läsarna, hon menar att det syns på en bild när den är arrangerad. Men hon 

håller med de övriga om att problematiken fortfarande finns där, om en läsare tror att en 

arrangerad bild är dokumentär kan detta leda till att tidningarna sprider missinformation. 

Respondenten Adam tar ett exempel där problematiken kring Lippmanns triangel ställs på sin 

spets. När svininfluensan började drabba vårt land var bildbyråerna snabba på att skicka ut 

bilder av människor som fick sprutor med vaccin. Även flera tidningar gjorde reportage från 

vårdcentraler och liknande där folk vaccinerades. Problemet var dock att dessa bilder alltid 

föreställde någon som fick vaccin mot vanlig influensa och inte svininfluensa då detta vaccin 

inte var färdigt ännu. Alltså fick läsarna se bilder på folk som blev vaccinerade med ett vaccin 

som egentligen inte finns – om läsarna förstod att det var vanlig influensa som det 

vaccinerades mot var allt okej men om läsarna inte förstod det kan de ha fått en felaktig 

verklighetsuppfattning menar Adam. Även sättet som vaccineringen utförs på kan skilja 
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mellan olika sorters vaccin och om bilden visar en väldigt liten spruta med en tunn nål medan 

svininfluensavaccin ges i en stor spruta med en grov nål kan detta också vara en form av 

missinformation. Detta kan återknytas till Waltons resonemang om att bilden förvisso alltid är 

korrekt, men utan rätt bakgrundsinformation är det svårt att förstå vilken kunskap bilden 

förmedlar. Just detta att fotografen inte alltid vet hur nära verkligheten ett arrangemang blir 

menar Adam är en av anledningarna till att han anser att arrangerade bilder inte ska användas 

inom nyhetsjournalistik, man vet inte vilken verklighetsbild man som fotograf sänder till 

läsarna. 

 

[…] Man kanske sprider någon information som är helt irrelevant… 

Adam, intervju 1 sid 7. 

 

Det här kan även återknytas till Halls tanke om att det som upplevs som äkta är det vi känner 

igen. En vanlig vaccinering med en vanlig spruta vet vi ganska väl hur den ser ut, och därför 

kan vi uppfatta de här ”svininfluensabilderna” som sanna. Eftersom vi inte har en aning om 

hur vaccineringen mot svininfluensa skulle kunna gå till, får vi mycket riktigt inte veta något 

nytt om världen, utan får bara samma gamla kunskap om världen som vi tror att den är. 

 

Om en fotograf har ett uttänkt budskap som den vill få fram med sina bilder, och därmed är 

partisk, sänks bildernas trovärdighet. Men respondenterna känner inte att de jobbar efter 

sådana färdigpackade budskap. De tycks därmed se sina bilder mer som teorigenererande än 

teoristyrda, för att låna terminologin från Aspers, Fuehrer och Sverrisson. Utifrån bilderna 

skapas en berättelse, eller ett budskap om man så vill, istället för att det på förhand fastslagna 

budskapet formar bilderna. Med andra ord: verkligheten bestämmer hur bilderna blir, det är 

inte bilderna (och tanken om hur de ska bli) som bestämmer hur verkligheten blir. 

Därmed ser sig respondenterna mer som opartiska betraktare än som slipade 

ideologer. Men värt att minnas är att Victor Burgin i sin teori om fotografen som ideolog i 

stort sett jämställer begreppet ideologi med kultur. När han hävdar att alla fotografer agerar 

utifrån sin ideologi, så menar han snarare att de agerar utifrån sin personliga kultur, 

arbetsplatsens och samhällets kultur, än att de utgår från någon sorts politisk ideologi. 

 

Visst ser respondenterna en risk att bilden förmedlar ett uttänkt budskap, men inte deras eget 

utan i så fall ett budskap som förmedlas av exempelvis arrangerande politiker. Här stöttar de 

Ritchins resonemang om vikten av att fotografen tänker själv. Det är vettigare att fotografen 
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levererar sin tolkning, än en tolkning som slagits fast av någon överordnad. I Ritchins 

exempel handlar det om att lyda sin uppdragsgivare blint, för våra respondenter är faran 

mäktiga utomstående aktörer som försöker påverka bildens budskap. 

 

6. Slutsats 
 
Vad anser fotografer är en arrangerad bild? 

Det grundläggande när man pratar om arrangerade bilder är påverkan; om fotografen har 

påverkat hur bilden blev finns det fog för att kalla den arrangerad. Men påverkan är också en 

av grundförutsättningarna för fotografi. Om inte fotografen medvetet använder sig av ljus, 

exponeringstid, bländaröppning och så vidare så skulle fotografiet aldrig kunna existera. 

Kärnan i begreppet arrangerad blir därför i vilken grad och på vilket sätt fotografen påverkar 

bilden. En viss grad av påverkan ingår alltid, men någonstans övergår det i en så stor 

påverkan att bilden räknas som arrangerad. Den här gränsen är inte explicit, utan skiljer sig 

från person till person och dessutom från situation till situation. Det som förenar de 

intervjuade fotograferna är synsättet att man måste ha påverkat skeendet i någon mån för att 

man ska kunna tala om en arrangerad bild. Att fotografen väljer utsnitt, vinkel och optik 

påverkar vilken del av verkligheten som visas och hur den visas, men det rör sig inte om ett 

påverkat skeende och därmed inte om någon arrangerad bild. Risken finns dock att fotografen 

omedvetet påverkar skeendet genom sin blotta närvaro. Om så är fallet kan alla bilder 

kategoriseras som arrangerade. Däremot kan de inte per definition etiketteras som overkliga, 

eftersom allt som syns på bilden är verkligt i bemärkelsen att det hände i verkligheten. De kan 

emellertid betraktas som overkliga avseende att det som hände inte skulle ha hänt i en 

obevakad verklighet. 

 

Vilken roll spelar det att en bild är arrangerad? 

En arrangerad bild riskerar att sakna känsla, det där lilla extra som gör att man berörs av 

bilden. Icke-arrangerade bilder anses automatiskt ha hög trovärdighet, eftersom fotografen 

avstått från att påverka skeendet. När det gäller arrangerade bilder finns däremot en rad 

faktorer som avgör hur pålitliga de är. Kontexten är en viktig sådan faktor. Om bilden 

presenteras i en seriös tidning och i sitt rätta sammanhang har den fortsatt hög trovärdighet, 

även om den är arrangerad. Presenteras den däremot i ett missvisande sammanhang förlorar 

den en del av sin trovärdighet. 
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Just öppenhet är ett nyckelord. Så länge det tydligt framgår att en arrangerad 

bild är arrangerad så påverkas inte trovärdigheten nämnvärt. Först när bilden utges för att vara 

något annat får man problem med tillförlitligheten.  

Vilken typ av bild det handlar om är också avgörande. I till exempel porträtt 

ingår en förväntan att bilden ska vara arrangerad, det tycks naturligt och påverkar inte bildens 

trovärdighet. Skulle det däremot komma fram att en nyhetsbild är arrangerad förlorar den all 

tillförlitlighet. Att den här tydliga gränsen mellan olika sorters bilder inte nödvändigtvis är 

lika tydlig för läsaren lägger ett än större ansvar på fotografen, och även på tidningens 

presentation. Om porträtt ofta används i nyhetssammanhang riskerar det att röra ihop 

begreppen.  

Hur bilden arrangerats påverkar också dess trovärdighet. Att be någon att titta in 

i kameran är en annan nivå av arrangemang än att plocka bort eller lägga till saker i bilden. 

Var gränsen går för bibehållen trovärdighet är mycket individuellt. När en bild har låg 

trovärdighet får det konsekvenser, även förtroendet för budskapet, fotografen och tidningen 

sätts i gungning. 

 

Varför arrangerar fotografer bilder? 

De fotografer vi intervjuat arrangerar bilder av ett flertal olika orsaker. När det gäller 

porträttbilder anser respondenterna att det är helt naturligt att de är arrangerade då det ligger i 

porträttbildens natur. Fotografen måste helt enkelt säga åt personen vad den ska göra, hur den 

ska stå och vilken sorts ljus det ska vara för att det över huvud taget ska bli en typisk 

porträttbild i dagspressen. Denna upplevda nödvändighet dikteras av den så kallade 

medielogiken, fotografen har skapat sig en mental bild och checklista av vad som krävs för att 

en porträttbild ska vara bra, likaså vad medieföretaget som fotografen arbetar för vill se för 

bilder samt även vad som går hem hos läsarna – allt detta ligger till grund för att fotografen 

väljer att arrangera. 

Respondenterna arrangerar även andra typer av bilder på grund av 

medielogiken. Tidspress och att man som fotograf ställs inför omöjliga eller tråkiga bildjobb 

är två sådana exempel där medielogiken spelar in. Reportrarna och cheferna bestämmer när 

jobben ska göras och det är upp till fotografen att lösa uppgiften, finns det då inget intressant 

att ta bild av får fotografen arrangera en bild istället.  

Medielogiken kan även finnas på ett mer övergripande plan som en av våra 

respondenter berättade om. När tidningen väljer att fokusera på saker som redan varit eller 

som kommer att hända, tvingas fotografen att arrangera bilden.  
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Våra respondenter anser att arrangerade bilder har några klara fördelar – dels att 

det går snabbt. Sedan är kontrollen över ljus och miljö (främst vid porträttbilder) en stor 

fördel. Nackdelarna är främst på det estetiska planet, flera respondenter tycker att arrangerade 

bilder har mindre känsla än icke-arrangerade bilder, det finns en risk att bilden blir för 

estetiskt perfekt vilket gör att den kan kännas overklig.  

 

I vilka situationer är det accepterat att arrangera bilder? 

Enligt våra respondenter finns det inga tydliga regler eller rättesnören kring när det är 

accepterat att arrangera bilder eller ej. Respondenterna anser istället att man måste bedöma 

varje situation för sig och att det mer handlar om fotografens uppsåt med att arrangera än 

arrangemanget i sig som är avgörande. Respondenterna anser dock att när det gäller så kallade 

nyhetsbilder eller händelsebilder är det oerhört viktigt att det direkt framgår om dessa är 

arrangerade. Sådana bilder bör enligt respondenterna inte vara arrangerade då deras 

nyhetsvärde är så stort att det skulle skada såväl fotografens som tidningens trovärdighet. 

Tumregeln är att man under inga omständigheter får försöka lura läsaren att en arrangerad 

bild är dokumentär.  

Några av respondenterna ansåg att det kan finnas situationer där man bör 

undvika att arrangera utifrån hänsyn till personen man fotograferar, om det gäller personer 

som varit med något traumatiskt eller är upprörda anser de att man som fotograf bör behandla 

dem mycket försiktigt och helst undvika att arrangera, något principiellt motstånd mot att 

arrangera bilder av personer som varit med om olyckor eller liknande fanns dock inte.  

 

7. Diskussion 
 
I takt med att vi kommit allt längre med den här undersökningen har en fråga börjat gnaga i 

våra hjärnor: kan man över huvud taget lita på bilder? En del av våra respondenter tycker det, 

eller vill åtminstone tro det. Andra tycker att man inte kan det, och att det kanske aldrig varit 

möjligt att lita på bilder. Allt ligger naturligtvis i vad man menar med begreppet lita på. När 

man säger att en bild är verklig eller speglar verkligheten kan man ge lägga in olika betydelse 

i begreppet. Menar man att det som syns i bilden verkligen skedde framför kameran eller 

menar man att det som skedde gjorde det av sig själv utan att fotografen gjorde annat än att 

trycka på utlösaren?  
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Traditionellt har begreppet verklig eller äkta bild ofta tolkats som något som fotografen 

lyckades dokumentera i som en ”fluga på väggen”. Detta har bland bildjournalister världen 

över framhållits som ett idealiskt sätt att arbeta; man dokumenterar sin omgivning utan att 

påverka den och kan därmed uttala sig om sagda omvärld på ett sätt som ansetts vara sant. 

Men är det verkligen så enkelt? En del menar att fotografen påverkar sin omgivning bara 

genom sin närvaro, genom att lyfta kameran och rikta den mot någon eller något. Då är 

fotografen plötsligt ingen fluga på väggen längre, åtminstone inte en fluga som ingen lägger 

märke till. Och även om fotografen nu inte skulle påverka sin omgivning så har fotografen 

definitivt påverkat bilden, detta är ofrånkomligt då det är fotografen som väljer objektiv, 

utsnitt, vinkel, om det ska vara en blixtbild eller enbart naturligt ljus.  

 

Alla dessa variabler spelar in när man säger att en bild föreställer verkligheten. Vad menar 

man med verklighet? En svartvit stillbild är egentligen så långt ifrån verkligheten som det 

över huvud taget går att komma, verkligheten sker i färg, i tre dimensioner mot bildens två, 

och är framförallt inte frusen, den sker hela tiden och är aldrig stilla. Ändå hävdar en del att 

en svartvit bild kan spegla verkligheten. Diskussionen om overkliga respektive verkliga bilder 

landar ofta i om man kan lita på bilder ”nuförtiden”, efter digitaliseringen. Men den här 

sortens medvetna och omedvetna verklighetsförvrängning har varit ofrånkomlig sedan 

fotografiets barndom.  

 

Kanske menar man med ”verkliga bilder” att det som syns i bilden faktiskt hände framför 

kameran, då är man inne på en annan sorts verklighetsbegrepp. En verklighet som mer 

fokuserar på sakernas plats i tiden och rummet; person x stod faktiskt där på plats y och hade 

en röd clownnäsa på sig. Detta verklighetsbegrepp kan enbart motsägas om bilden är 

konstruerad i efterhand, till exempel i bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Om fotografen 

istället valt att placera en utklippt person x på plats y och målat dit clownnäsan i efterhand – 

först då kan man säga att bilden är overklig eller osann. 

 

Det finns egentligen ingen universell sanning i den här frågan, huruvida vi kan lita på bilder 

eller inte beror på vad vi vill att bilden ska stå för. Vill vi att bilden ska vara en objektiv 

sanning om händelseförlopp och skeenden i vår omvärld har vi ett problem. Vill vi att bilden 

ska stå för att ”han var där just då” har vi ett annat problem. Kanske är det så att bilden spelat 

ut sin roll som trovärdigt vittne, kanske har den egentligen aldrig haft den rollen. Eller är det 

så att det på samma sätt som det inte finns en universell sanning inte finns någon egentligt 
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objektiv verklighet att skildra – det finns istället kanske en verklighet för varje person. Min 

verklighet skiljer sig kanske från någon annans och ingen kan säga vems som är mer rätt. Då 

blir plötsligt alla bilder sanna, för alltid visar de någons verklighet.  

8. Vidare forskning 
 
Den här undersökningen handlar dels om fotografers syn på arrangerade bilder i allmänhet, 

dels om hur de själva upplever att de arrangerar bilder i vardagen. Den säger ingenting om hur 

det verkligen är, bara något om sex personers erfarenheter och åsikter.  

En intressant uppföljning vore en observationsstudie där man kunde visa till 

exempel när, hur mycket och på vilka sätt fotografer arrangerar.  

En enkätundersökning utifrån teori och vår undersökning skulle också tillföra 

något. Med ett större urval av fotografer kan man ha generaliserande ambitioner, något vi inte 

kunnat ha.  

Bank och Henningsson har undersökt hur läsarna uppfattar bilders trovärdighet utifrån 

digitaliseringen. Ändå finns det mycket utrymme kvar för att studera mottagarnas syn på 

bilder, särskilt i vårt förändrade mediesamhälle. Våra respondenter nämner en del olika 

uppfattningar om vad läsarna kan tänkas tro. Några fotografer tror till exempel att de utgår 

från att bilder arrangeras mycket mer än de gör och att läsarna har svårt att se skillnad på 

arrangerat och icke-arrangerat. Andra tror att mottagarna förstår ganska mycket av hur arbetet 

på en tidning går till. De enda som kan svara på det är läsarna själva. Någon typ av 

intervjuundersökning skulle kunna studera vad läsarna tror är en arrangerad bild, om de kan se 

skillnad mellan arrangerat och icke-arrangerat, och om de tycker att det spelar någon roll. 
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Bilaga 1 Intervjumanual 
 

1. Vad anser fotografer är en arrangerad bild? 
• Vad betyder begreppet ”arrangerad bild” för dig? 
• Kan du ge något exempel på en bild som är arrangerad? 
• Vad är motsatsen till en arrangerad bild? 
• Vad är skillnaden mellan en arrangerad bild och en ___ bild? 
• Vad är i sådant fall en ”verklig” bild? 
• Vad skiljer en arrangerad ”pressbild” från en arrangerad reklambild? 

 
2. Vilken roll spelar det om en bild är arrangerad? 

• Vad tycker du om arrangerade bilder? 
• Om du i efterhand får veta att en bild är arrangerad – hur reagerar du då? 
• Hur påverkas en bilds trovärdighet av att den är arrangerad? 
• Som fotograf, hur öppen är man med att en bild är arrangerad? 
• Varför då? 
• Är det viktigt att man är öppen med det? 
• Kan man bedöma arrangerade och icke arrangerade bilder på samma sätt? Till 

exempel vid nyhetsvärdering och tävlingar? 
• Händer det någonsin att man som fotograf får dåligt dåligt samvete över att en 

bild är arrangerad? 
• På vilka sätt kan man arrangera en bild? 
• Är något av dessa sätt mer okej än andra? 
• Är något av dessa sätt värre än andra? 
 

3. Varför arrangerar fotografer bilder? 
• Utifrån din egen definition; arrangerar du bilder? 
• När då? 
• Varför? 
• Vad finns det för fördelar med att arrangera en bild? 
• Vad finns det för nackdelar med att arrangera en bild? 
• Varför tror du att andra fotografer arrangerar bilder? 
 

4. I vilka situationer är det accepterat att arrangera bilder? 
• Finns det situationer/tillfällen då du känner/tycker att det är okej att arrangera 

än annars? 
• När? 
• Varför? 
• Finns det situationer/tillfällen då du känner/tycker att det inte är okej att 

arrangera? 
• När? 
• Varför? 

 
5. Citatbollning 

 
• En svensk pressfotograf har sagt ”en arrangerad bild får aldrig se arrangerad 

ut” – vad tycker du om det? 
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• Det som utmärker en nyhetsbild är att den är äkta – åsikter? 
• Principen är att du inte ska lura läsaren. Detta kan du bryta mot antingen i 

förväg genom att arrangera en bild, eller i efterhand genom att ändra bildens 
innehåll i datorn. I båda fallen är det samma princip. Du ska inte lura läsaren, 
gör du det förlorar du din trovärdighet.    
- vad anser du om det? 

• Fotografi, även i dess mest realistiska form, är ingen absolut garanti eller bevis 
på att något inträffat. 

• Fotografen försöker varken dölja sin personlighet under fotograferandet av 
verkligheten eller handlar enbart som en passiv agent som utför ett uppdrag. 
Han visar oss inte bara världen somhan ser den utan erbjuder oss också en 
tolkning av denna värld genom sina fotografier. 

 
 


