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Abstrakt 
Denna undersökning handlar om olika sätt att titta på och uppfatta fotografier. 

Frågeställningen tar upp hur vi läser av trovärdighet i ett fotografi. Undersökningen tar upp 

olika synsätt och faktorer som kan påverka fotografiers trovärdighets som till exempel hur 

fotografiets teknik och dess koppling till det avbildade påverkar hur vi ser på fotografier. 

Eller till exempel hur möjligheten att bearbeta fotografier påverkar trovärdigheten. Temat i 

undersökningen är fotografier på spöken och andar. Just dessa fotografier visar tydligt att vårt 

förhållningssätt till det avbildade påverkar hur vi ser på fotografierna och detta gör det svårt 

att fastställa om fotografierna är äkta eller inte. Vi ställs alltså inför frågan om vi kan tro på 

dessa fotografier eller inte. I undersökningen låter jag ett medium, en fototeknisk expert och 

en grupp elever i gymnasiet uttala sig om dessa bilder för att få fram olika synsätt och 

uppfattningar om fotografier. Fotografier är de bilder vi har flest av i vårt samhälle idag och 

de används i olika sammanhang och har olika funktioner. Vi behöver fundera över vad vi 

använder fotografier till och vad vi har för syn på fotografier.  

 

Gestaltningen tar upp frågan om vilken koppling fotografier har till verkligheten. Vad 

uppfattas som verkligt och hur kan ett fotografi visa verkligheten, eller vara en bild av 

verkligheten? Denna fråga tas upp genom att låta betraktaren jämföra olika fotografier av 

samma motiv. Jag har fotograferat samma miljö med ett vanligt objektiv och genom ett 

infrarött filter. Genom ett infrarött filter får vi se en bild av världen som visar det vi inte kan 

se med våra egna ögon. Gestaltningen tar även upp frågan om hur vi kan granska fotografier. 

Negativ har setts som ett original till fotokopian som ger möjlighet att granska fotografier, 

vilket inte går att göra på samma sätt med digitala bilder. Därför får betraktaren en chans att 

se fotografier med tillhörande negativ och avgöra om fotografiet blir mer trovärdigt då. 

 

Resultatet av undersökningen visar att det i slutändan är upp till betraktaren att avgöra om ett 

fotografi känns trovärdigt, även om det finns en mängd faktorer som påverkar trovärdigheten 

som till exempel tekniken, kontexten, bildskaparen och det som faktiskt avbildas och hur. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Det finns en tilltro till fotografier i vårt samhälle, vill jag påstå. Vem som helst kan ta ett 

fotografi av något och se med egna ögon att bilden liknar det som var framför kameran vid 

fotograferingen. Du har tagit en bild av verkligheten. Fotografier används i olika 

sammanhang för att visa eller bevisa. Ett passfoto ska till exempel fungera som ett objektivt 

bevis på att du är den personen på bilden i ditt pass. Men fotografier kan bearbetas och 

förändras med dagens digitala teknik och fortfarande se verkliga ut. Det jag vill undersöka är 

fotografier som vill visa eller bevisa något som kanske inte går att bevisa med ett fotografi. 

Som exempel har jag valt fotografier av spöken och andar eftersom de är ett tydligt exempel 

på fotografier som ifrågasätts, men som ändå har ett syfte att visa eller bevisa spöken och 

andars existens. Det jag vill undersöka är olika förhållningssätt till dessa bilder. Vad gör vi 

med fotografier som påstås visa sådant som vi inte kan vara säkra på finns? Hur väljer vi att 

se på dessa bilder? 

 

1.2 Bakgrund och syfte 
Fotografier är de bilder som vi har mest av i vårt visuella samhälle. Som blivande 

bildpedagog är det viktigt att känna till hur fotografier verkar och vilka förhållningssätt vi har 

till dem. Fotografiet har funnits ett bra tag nu, sedan 1800-talets första hälft och många har 

forskat och uttalat sig om fotografiets och dess roll i samhället. Diskussionen går kring i 

vilken grad fotografier kan vara objektiva verklighetsskildringar gjorda av en teknisk apparat 

eller om de är subjektiva bilder, skapade av människor. Dessutom har digitala fotografier 

skapat en diskussion kring bearbetade bilders roll i samhället. Jag väljer att använda 

kunskapsläran doxologi som utgångspunkt för att undersöka hur vi människor förhåller oss 

till fotografier. I doxologin tror jag mig hitta flera faktorer som påverkar hur vi läser av 

trovärdighet i fotografier, och mer specifikt fotografier på spöken och andar. Dessa 

fotografier på spöken och andar finns i en kontext där man talar om övernaturliga fenomen 

där det finns människor som tror på dessa fenomen och som vill visa att dessa fenomen finns, 

med hjälp av fotografiska bilder. Fotografier på spöken och andar har funnits länge nu. Det 

såkallade andefotografiet har funnits sedan 1800-talets senare del och kom i samband med 

spiritismen. Dessa fotografier skulle fungera som bevis för att de avlidnas andar verkligen 
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existerade.1 Idag finns det flera tv-serier som handlar om spöken och andar och som på ett 

dokumentärt sätt vill visa att dem finns. På Internet finns det en mängd olika hemsidor där 

det har samlats en massa fotografier på spöken och andar och där människor kan dela med 

sig sina bilder och funderingar. 

 

Jag tror att vi människor har olika sätt att se på saker beroende på vad vi kan, vet och tror på 

och just vårt sätt att se på fotografier intresserar mig eftersom det finns en problematik och en 

dubbelhet med fotografiet och dess koppling till sanning och verklighet.  

 

1.3 Frågeställning 
Hur läser vi av trovärdighet i ett fotografi? 

Hur väljer vi att se på fotografier som påstås visa eller bevisa sådant som vi inte kan vara 

säkra på finns?  

 

1.4 Urval och avgränsning 
Jag undersöker hur vi läser av trovärdighet i fotografier på spöken och andar. Dessa bilder 

fungerar som ett slags tema som jag jobbar utifrån. Jag undersöker hur olika personer tittar på 

dessa bilder, men går inte närmare in på bilderna i sig särskild mycket. Jag undersöker heller 

inte fenomenet spökfotografi, utan i den här undersökningen tar jag endast reda på olika 

synsätt på dessa fotografier och kopplar det till synsätt på fotografier över lag. Att jag har 

tagit fram fotografier på endast spöken och andar är en avgränsning som jag har valt att göra. 

Det är lätt att koppla bilder på spöken till bilder av Ufon eller andra paranormala fenomen 

och mina informanter har vid flera tillfällen gjort den kopplingen också, men dessa bilder 

faller utanför min undersökning. 

 

Detta är en kvalitativ undersökning och därför har jag valt att endast intervjua ett fåtal 

informanter. Jag har valt att diskutera tre olika synsätt på fotografierna i fråga och medvetet 

sökt upp en fotokunnig och ett medium för att få två skilda synsätt och perspektiv på 

fotografierna. Jag har även gått till elever för att ta reda på om ungdomar har en annan syn på 

dessa fotografier och för att det är relevant, som blivande bildlärare, att prata med ungdomar 

om fotografier och ta reda på hur de ser på fotografier. Deras svar är dock inte generaliserbart 

                                                 
1 Jülich, Solveig, Spöklika bevis i Sparrman, Anna & Torell, Ulrika & Åhrén snickare, Eva (2003), Visuella 
Spår, Lund: Studentlitteratur, s 97 ff. 
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och de representerar ingen annan än sig själva. För mig handlar det om att ta reda på olika 

synsätt från personen med olika bakgrund och kunskaper för att ta reda på hur man kan titta 

på fotografi.  

 

1.5 Empiri/material 
Jag har valt att intervjua människor genom att visa fotografier att samtala om och utifrån. Jag 

tog fram 17 olika fotografier från två hemsidor där jag valde ut de som jag - utifrån mina 

kunskaper - anser verkar mest autentiska, vilket självklart inte betyder att dessa bilder är äkta 

eller sanna utan det innebär att ur alla bilder som finns att hitta har jag valt ut några av dem 

som inte går att bortförklara lika lätt som andra exempel. Det är vid detta urval som jag själv 

har tagit ställning till fotografiernas trovärdighet. Jag har då mest utgått från trovärdigheten i 

hemsidorna där jag hittade bilderna. Dessa har jag tagit från två hemsidor; The Ghost 

Research Society2 och Our Curious World3 eftersom de ansvariga för webbplatserna själva 

har granskat de bilder som dem har lagt upp på sina hemsidor.  The Ghost Research Society 

är en förening som bildades 1977. De undersöker och utforskar paranormala fenomen i form 

av andlig aktivitet. Det är en stor förening som har sitt eget bokförlag och flera av 

medlemmarna har skrivit böcker i ämnet. Dem erbjuder även en kurs på IMU - International 

Metaphysical University.4 Our Curious World är en hemsida gjord av en författare som 

specialiserat sig på paranormala fenomen, religion och spiritualism. Han verkar ha sidan som 

en hobby och samlar på fotografier som han anser verkar trovärdiga.5 Jag har valt ut några 

bilder från dessa två hemsidor och har då valt de som jag själv tycker verkar mest intressanta 

att diskutera och fundera över (se bilaga 1). Jag har printat ut fotografierna på fotopapper, 

med korta berättelser på baksidorna av fotografierna om deras bakgrund och tillkomst. På 

hemsidorna fanns dessa texter bredvid bilderna. 

 

Mina informanter består utav Stefan Ohlsson som är en fototeknisk expert, Vendela 

Cederholm som är ett medium och en grupp elever i årskurs 2 på Estetiska programmet. 

Eleverna har fått alias. Jag har valt att intervjua en foto- och bildredigeringskunnig för att ta 

reda på hur fotokunskaper kan påverka synen på fotografierna i fråga. Mediet intervjuade jag 

för att undersöka hur en tro eller en livsåskådning påverkar synen på fotografiernas innehåll. 

                                                 
2 http://www.ghostresearch.org/ghostpics, 2010-03-09 
3 http://www.ourcuriousworld.com/FavGhostPXs.htm, 2010-03-09 
4 http://www.ghostresearch.org, 2010-04-05 
5 http://www.ourcuriousworld.com/index.htm, 2010-04-05 
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Och eleverna intervjuades för att ta reda på vad ungdomar har för kunskaper om fotografi 

eller om de har en tro på andar och hur de ser på dessa fotografier, samt hur de förhåller sig 

till fotografier över lag. Med dessa intervjuer hoppas jag få fram tre olika sätt att se på 

fotografier. Tillsammans med teorier vill jag på så sätt problematisera hur vi läser av 

trovärdighet i fotografier. 

 

1.6 Metod 
Min undersökning började i det gestaltande arbetet. Jag undersökte hur fotografier på spöken 

och andar kan se ut genom att försöka göra egna fotografiska bilder. Genom att titta på 

fotografier på internet och i tidningar och se på tv-serier om spöken och andar skapade jag 

mig en bild av hur spöken och andar kan se ut i fotografisk bild. Jag försökte sedan skapa 

liknande bilder genom att både jobba direkt i kameran med olika slutartider och genom att 

jobba i datorn med Photoshop. 

 

Vid intervjuerna använde jag en metod som heter foto-elicitering. Man använder sig av 

fotografier för att främja samtal som inte vore möjligt utan fotografierna och helst ska 

informanterna ta egna fotografier som det vid nästa intervjutillfälle samtalas om.6 När jag 

intervjuade ett medium tittade vi endast på fotografier från internet. Fotografen fick dock 

utöver dessa fotografier, även se bilder som jag har gjort. Eleverna fick vid första 

intervjutillfället se bilderna från internet och fick sedan i uppdrag att göra egna fotografier (se 

bilaga 2). Vid nästa intervjutillfälle tittar vi på deras exempel och samtalar utifrån dessa. Alla 

intervjusamtal spelades in på band med en diktafon och jag transkriberade utvalda delar av 

intervjuerna, dock blev större delen av varje intervju transkriberad. 

 

Efter att ha samlat in allt material gör jag en bearbetning genom att applicera valda teorier på 

materialet och göra egna reflektioner utifrån både materialet och teorierna. Jag gör även en 

enklare semiotisk analys av en av bilderna jag använder mig av och utgår från i analysen. 

Eftersom alla mina informanter har samtalat om samma fotografier kommer jag att utgå från 

några av dessa som exempel. 

 

 

                                                 
6 Rose, Gillian (2001/2007), Visual Methodologies, London: Sage Publications, s 237 ff. 
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1.7 Teori/tolkningsram 
Doxologi 

Mats Rosengrens essä Doxologi söker efter ett användbart kunskapsbegrepp. Ett begrepp som 

inte endast ser kunskap som fast och redan bestämd, men inte heller som enbart filosofisk 

relativt. Vad som är kunskap är ingen enkel fråga. Det finns olika uppfattningar om vad som 

är kunskap eller vad som får räknas som kunskap. Även inom vetenskapen finns det olika sätt 

att se på kunskap. Rosengren väljer att använda sig av retorikens begrepp Doxa, som innebär 

de försanthållanden, trosföreställningar och förgivettaganden som är de rådande inom en 

större eller mindre grupp människor,7 vilket inom retoriken handlar om att veta vilken grupp 

man vänder sig till, vad de i gruppen tror om världen och ser som sanning. En människas 

eller en grupps doxa handlar inte om hur verkligheten är i sig, utan hur den ter sig för oss 

människor. Rosengren tar det begreppet och använder det i en lära om kunskap. Doxologi är 

"en lära om situerad, föränderlig och intresserad kunskap".8 Det handlar om att kunskap 

alltid finns i ett sammanhang; inom en viss grupp eller kultur. Kunskapen bärs av människor 

och är inte är statisk, utan vi lär oss nya saker som förändrar vår kunskap. Vad vi lär oss 

beror på i vilket sammanhang vi lär oss det och vad vi är intresserade av att lära oss något 

om. "All kunskap är betingad av de individuella, sociala, historiska och diskursiva 

förhållanden inom vilka den producerats."9 Ludwik Fleck har en teori om hur vi människor 

ser världen; kunskaper och sanning. Han pratar om tankestil och tankekollektiv. En tankestil 

presenterar en världsbild för oss. Varje enskild individ är fången i en stil, ett tänkande. Varje 

tankekollektiv utbildar sin egen stil, en tankestil där vissa förhållanden framträder som 

självklara, sanna.10 Eftersom vi alla befinner oss inom en viss tankestil lär vi oss att se och 

tänka på ett visst sätt, vi ser världen på ett visst sätt. Vissa saker är självklart sanna för oss, 

som fakta till exempel. Ett tankekollektiv är den gemensamma bäraren av tankestilen. Ett 

tankekollektiv kan vara allt ifrån två personer som utbyter tankar till en större mer stabil 

grupp.11 Som till exempel olika institutioner som delar olika tankestilar. 

 

 

 

                                                 
7 Rosengren, Mats (2002/2008), Doxologi, Åstorp: Retorikförlaget, s 71 
8 Ibid., s 72 
9 Ibid., s 33 
10 Ibid., s 38-39 refererar till Fleck (1997) 
11 Fleck, Ludwik (1997), Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, Stockholm: Symposion s 
100 ff. 
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Semiotik & socialsemiotik 

Semiotiken försöker förklara hur vi kan utläsa betydelser ur bilder med hjälp av analytiska 

verktyg som hjälper en att ta isär bilden och ta reda på hur de olika delarna hänger ihop med 

större betydelser. Semiotik betyder teckenlära och tecknet är dess viktigaste verktyg.12Enligt 

språkvetaren Ferdinand de Saussure är ett tecken en helhet bestående av ett materiellt uttryck 

och ett immateriellt innehåll. Uttrycket är tecknet vi ser eller hör och innehållet är det som 

tecknet representerar för oss, det som vi läser av i tecknet.13 Saussure var dock mest 

intresserad av det skrivna och talade språket och gick inte så långt som Charles Sanders 

Peirce som sa att allt kan vara ett tecken, inte bara text eller bild, utan vad som helst. "Ett 

tecken är allt som på ett eller annat sätt står för något annat för någon."14 Peirce delade in 

tecknet i tre olika teckentyper: symbol, ikoner och indexikala tecken. Symboler är tecken där 

förbindelsen är arbiträr, dvs. godtycklig och konventionell. Vi har lärt oss vad tecknet står 

för. En ikon är ett avbildande tecken som liknar det som det står för. Fotografier är av sig 

själva ikoniska på det sättet. Indexikala tecken pekar på det de står för. Det råder ett orsak-

verkan-förhållande mellan tecknet och det som det står för.15 Spår i snön är till exempel ett 

tecken på att någon har gått där. Att vara medveten om dessa tecken och deras verkan är ett 

sätt att försöka analysera det som finns i till exempel en bild. Ett verktyg som hjälper en att 

avläsa tecken och deras betydelse är en denotativ och konnotativ analys. Denotation är den 

första direkta betydelsen, grundbetydelsen av ett tecken. Konnotationen är med-betydelsen av 

ett tecken. Det är det vi läser in i ett tecken.16 Konnotationer är kollektiva och kulturella 

associationer som vi har lärt oss att förstå. Privata och personliga associationer är enskilda 

tolkningar som bara du själv läser in i en bild. 

 

Semiotiken som analysredskap är dock inte särskilt användbar om du inte är bekant med 

olika teckens konnotationer. Med de verktyg som finns till hands kan man i princip inte tolka 

tecken från andra kulturer om man inte känner till relationen mellan uttryck och innehåll i 

deras tecken. "Visuellt språk är inte /…/ transparant och universellt förstådd; det är kulturellt 

specifik."17 Gunter Kress och Theo Van Leeuwen anser inte att relationen mellan ett teckens 

materiella uttryck och immateriella innehåll är arbiträr och konventionell, utan de säger att 

                                                 
12 Rose (2001/2007), s 74-75 (min översättning) 
13 Gripsrud, Jostein (1999), Mediekultur Mediesamhälle, Uddevalla: Daidalos AB, s 137-138 
14 Ibid., s 146 
15 Ibid., s 146 ff. 
16 Ibid., s 140 
17 Kress, Gunter & Van Leeuwen, Theo (1996/2006), Reading Images, London: Routledge, s 4 (min 
översättning) 
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relationen alltid är motiverad och konventionell. Alltså har inte tecken alltid fasta betydelser 

som vi alla är med på utan enskilda individer har möjligheten att förvandla och omskapa 

tecken, samtidigt som en individ alltid befinner sig i en kontext där sociala, historiska och 

nuvarande konventioner påverkar skapandet av kommunikation och representation.18  

 

Sociokulturell teori och medierande verktyg 

I ett sociokulturellt perspektiv är idéer, färdigheter och föreställningar tillgängliga för 

människan genom olika sociala praktiker. Kontexten vi befinner oss i påverkar vårt tänkande, 

vilka kunskaper vi har och vårt lärande. Vi formas som tänkande varelser genom att vi tar till 

oss samhälleliga erfarenheter och kollektivt utvecklade färdigheter genom interaktion.19 

Interaktionen sker med andra människor och med omvärlden genom olika verktyg eller 

redskap som Vygotsky kallade det, redskap som vi har till vårt förfogande och som vi 

använder oss av. Språket är ett verktyg till exempel, men även olika artefakter som 

människan har skapat i ett visst syfte. Dessa redskap är avgörande för hur vi använder vårt 

intellekt, vår kropp och hur vi samspelar med varandra.20 I samhället som det ser ut idag 

använder vi verktyg till allt vi gör. Vi är så vana vid många av verktygen att vi inte ens tänker 

på att vi använder dem och vårt sätt att se världen beror på verktygen vi har till vårt 

förfogande. "Redskapen är de materiella och språkliga respektive intellektuella hjälpmedel 

som människor använder i konkreta praktiker. Vi kan i princip inte handla i några situationer 

utan att använda oss av medierande verktyg."21 Detta blir tydligt om man tänker på att hela 

vårt språk är ett verktyg. Så fort vi säger något använder vi vårt språk och tänk bara på alla 

artefakter som du använder under en dag, hur många är de? 

 

Essentialism och kontextualism 

Det finns två motsatta utgångspunkter inom fototeoretiska texter; den essentialistiska och den 

kontextuella. Essentialister säger att det finns något inneboende i fotografier, att de har en 

egen natur. De vill lyfta fram fotografiers egenart, det som skiljer fotografier från andra 

avbildande tekniker. Fotografier ger oss ett speciellt sätt att se på det avbildade och 

fotografier kan informera på ett sätt som inte andra tekniker kan.22 Till essentialismen hör till 

exempel Roland Barthes text Det ljusa rummet. Kontextualisterna anser däremot att 

                                                 
18 Kress & Van Leeuwen (1996/2006), s 12-13 
19 Säljö, Roger (2005), Lärande och kulturella redskap, Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, s 16, 41 
20 Ibid., s 24, refererar till Kozulin, (1998) 
21 Ibid., s 29 
22 Lundström, Jan-Erik (1993), Tankar om fotografi, Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB, s 21 ff. 
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fotografier är beroende av sin kontext. De anser att vi inte kan förstå ett fotografi utan en 

kontext. "Utifrån det kontextuella perspektivet kan inte fotografiets hemligheter dyrkas upp 

genom ett intuitivt lyhört intensivt betraktande. Fotografiet kan bara förstås genom 

kontextuell kunskap – genom kunskap om dess tillkomstsätt, om kulturers koder och 

läsvanor, om bildpraktiker och fördomar, om syften och ideologier.”23 Essentialister och 

kontextualister är två motsatta utgångspunkter som jag tar upp i min uppsats. 

 

Roland Barthes studium, punctum och förankring 

Roland Barthes skriver i sin bok Det ljusa rummet om hur vissa fotografier kan träffa honom. 

Vissa fotografier kan få en att känna saker utan att man kanske vet varför, det kan vara små 

delar, detaljer i ett fotografi som gör det. Någonting i bilden träffar en. Detta kallar han 

Punctum. "Ett fotos punctum är denna tillfällighet som träffar mig (men som dessutom sårar 

mig, plågar mig)."24 Med det menar han att vissa foton kan ha känsliga punkter som är som 

störningsmoment i det han kallar studium. Studium är alltid något kodad och kan kopplas till 

semiotikens konnotationer.25 Studium kan vara det man förväntas se i en bild, något som 

fångar ett intresse för bilden som de flesta av oss kan uppleva, medan punctum är personligt 

och kan inte på förhand planeras in i en bild.  

 

Barthes använder termen förankring för att beskriva hur texten påverkar bilden. Texten 

förankrar bilden på ett sätt som styr tolkningen av bilden. Bilder är mångtydiga i sig själva 

och med hjälp av texten tolkar vi bilden på ett visst sätt.26 

 

1.7.1 Begreppsförklaring 
Spöke och ande 

I uppsatsen skriver jag att jag jobbar med spöken och andar. Ett spöke definieras inte riktigt 

likadant som en ande. Ordet spöke är "den mest allmänna men också vagaste svenska termen 

för ett dödsväsen. Spöket uppträder inte med någon speciell avsikt utan nöjer sig med att 

manifestera sig genom oväsen eller genom att visa sig på kyrkogården e.d. Det är ofta till sitt 

yttre demoniserat - en vit skepnad (svepningen), uppträder som skelett eller är huvudlöst.”27 

En ande är en gudomlig, okroppslig makt. Ordet är besläktat med orden andedräkt och 

                                                 
23 Lundström (1993), s 23 
24 Barthes, Roland (1986/2006), Det Ljusa Rummet, Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB, s 44 
25 Ibid., s 77 
26 Aspeling, Kurt & A.Lundberg, Bengt (1976), Tecken och tydning, Stockholm: Bokförlaget Pan/Norstedts 
27 Nationalencyklopedin, sökord “spöke”. http://www.ne.se, 2010-04-26 
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andning, vilket kan innebära både en mänsklig ande och en gudomlig okroppslig makt.28 

Ordet ande används mycket inom religion och är därför närmare kopplat till en tro om 

andlighet, till skillnad från ordet spöke. Jag har valt att använda båda termer för att själv inte 

ta ställning till fenomenet. 

 

Bilder, fotografier och fotografiska bilder 

I uppsatsen återkommer orden bilder, fotografier och fotografiska bilder. Bilder är 

avbildande framställningar av något. Fotografier är bilder man tar med en kamera. Ordet 

fotografi betyder att rita med ljus. Fotografier är alltså framställda med hjälp av ljusets 

påverkan på ett ljuskänsligt material.29 Fotografier är egentligen också bilder och med den 

definitionen känns termen fotografiska bilden en aning dubbeltydlig, men med en betoning 

på just fotografiska bilder vill jag förtydliga att fotografier också är skapade av människor 

och inte bara av en objektiv apparat. 

 

Kunskap, sanning och verklighet 

Jag väljer att låta begreppet kunskap få vara så stort och öppet som möjligt och vill definiera 

vad som är kunskap eller vad som inte är kunskap. I nationalencyklopedin står det att 

"kunskap är att veta eller känna till något”30 och det håller jag mig till. Vad som är sanning är 

dock svårare. Det finns olika sätt att se på vad som är sanning och sanningen är ofta kopplat 

till begreppet verklighet på något sätt. ”Sanning kan betyda 'stämmer med verkligheten'."31 

Det tror jag är en vanlig definition av ordet. Frågan är då vad verkligheten är. Som jag ser det 

har var och en sin egen verklighetsuppfattning och jag är tveksam till om det finns en 

gemensam verklighet. När jag använder ordet verklighet menar jag dock en verklighet som 

man tror finns utanför människan.  

 

1.8 Tidigare forskning 
Min undersökning rör sig över områden inom vetenskapsteori, visuella kulturstudier och 

fotografiska studier, samt pedagogiska studier. Jag har valt ut några speciella teorier och 

texter som jag utgår från och går inte in på djupet i något speciellt forskningsområde. Det har 

skrivits mycket om vetenskapsteori och kunskapsteori. Kunskapsteori är en gren inom 

                                                 
28 Nationalencyklopedin, sökord “ande”. http://www.ne.se, 2010-04-26 
29 Nationalencyklopedin, sökord “fotografi”. http://www.ne.se, 2010-04-26 
30 Nationalencyklopedin, sökord “kunskap”. http://www.ne.se, 2010-04-26 
31 Nationalencyklopedin, sökord “sanning”. http://www.ne.se, 2010-04-26 
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filosofin och filosofin i sig är väldigt stor och utforskad. Boken Doxologi är ett bidrag till 

kunskapsteori och det var den som fångade mitt intresse att undersöka trovärdighet från ett 

annat perspektiv än enbart ur fototeoretiska texter. Dock har jag tagit med olika synpunkter 

från fototeorin som intresserat mig till denna undersökning. Jag har använt mig av båda 

relativt nya undersökningar som till exempel Anna Dahlgrens avhandling32 och äldre kända 

texter från Roland Barthes till exempel. Från området visuella kulturstudier har jag tagit 

semiotik och socialsemiotik och från pedagogiska studier har jag använt mig av Roger Säljös 

bok Lärande och kulturella redskap. Jag undersöker inte just fenomenet andefotografi, men 

har ändå haft nytta av att läsa om spiritism och Solveig Jülich text Spöklika bevis33. 

 

2. Bearbetning och analys 
2.1 Att gå på känslorna 
Ett sätt att närma sig fotografier är att gå på innehållet, det som avbildas och det vi ser i 

bilden. Fotografier ger oss betraktare en ingång till det avbildade eftersom fotografier har en 

så tydlig koppling till det som fanns framför kameran vid fotograferingstillfället. Det blir lätt 

att närma sig det avbildade, istället för att närma sig bilden i sig, vilket är en av de större 

skillnaderna mellan fotografiet och andra avbildande tekniker. Så här sa Stefan Ohlsson, en 

av informanterna i undersökningen, med en bakgrund inom fotografin; 
 

När jag tittar på ett fotografi så tänker jag på fotografen - självklart - Varför fotograferar 
han eller hon på det här sättet och varför väljer man det här ögonblicket? Å så vidare, 
men man tänker också på den personen eller det - det som e avbildad då, å den här 
dualiteten liksom, den tycker jag e spännande då, liksom att jag lär mig nånting om den 
människan som har hållit i verktyget som har producerat bilden å det gör jag i alla form 
av konst tycker jag, men eh, fotografi e den som jag också lär mig nånting om det som 
faktiskt har funnits framför kameran i det läget då.34  

 

En av fotografiets egenskaper är just att det den avbildar ses som en bild av verkligheten, av 

något som faktiskt har funnits framför kameran vid ett tillfälle och den verklighetskänslan 

gör att vi tittar mer direkt på det avbildade i bilden än att vi funderar på bildskaparen. "I den 

mån varje fotografisk bild har ett indexikalt förhållande till vad som fanns framför objektivet 

i exponeringsögonblicket, är den bild ett dokument av någonting."35 Med ett indexikalt 

förhållande menas att fotografiet så att säga pekar på det som en gång fanns framför kameran 
                                                 
32 Dahlgren, Anna (2005), Fotografiska drömmar och digitala illusioner, Stockholm: Bokförlag  
Symposion 
33 Jülich (2003), s 97 ff. 
34 Intervju med Stefan Ohlsson, den 6 april 2010, på Projektor, Stockholm 
35 Lundström (1993), s 114 
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vid fotograferingen. Med en sådan syn på fotografiet är alla fotografier mer eller mindre 

dokumentära och kan ge oss en bild av verkligheten. Roland Barthes sa: "En målning kan 

återge verkligheten utan att någonsin ha sett den. /…/ Men till skillnad från när det handlar 

om sådana imitationer kan jag så fort det gäller ett Fotografi aldrig neka till att tinget en gång 

fanns där."36 Med denna koppling och det faktum att det som har tolkats in i bilden är spöken 

och andar börjar jag med att låta ett medium uttala sig om dessa fotografier. Jag träffade ett 

medium från tv4’s program Det Okända. Hennes ingång till fotografierna var att hon 

sorterade dem utifrån vad hon kände. Hon fastnade nästan genast för en speciell bild (se bild 

1).  

 

 
Bild 1 

 

Jag gör en kort semiotisk analys för att synliggöra innehållet i bilden. Det som tar upp den 

största delen av bilden är en äldre kvinna. Hon sitter i en svart stol och framför sig har hon ett 

handtag, vilket jag tolkar som att hon antingen sitter i rullstol eller har en rullator med sig. 

Detta konnoterar tillsammans med hennes utseende till att hon är en gammal kvinna som har 

levt länge. Hon sitter utomhus och ser ut att hålla i en kopp, vilket jag tolkar som att hon 

fikar, kanske på ett café, kanske hemma hos sig själv eller någon annan, det framgår inte i 

bilden. I bakgrunden ser man några bilar som står parkerade på det som jag tolkar som en 

eventuell parkering. Det ser ut som en tom yta mellan kvinnan och parkeringen. Bakom 

parkeringen finns det några träd. Men det som gör att denna bild hamnade i kategorin 

spökbilder är figuren som verkar stå strax bakom kvinnan. En röd pil är ritad på bilen som 

pekar på figuren, som visar att det är det vi ska uppmärksamma. Figuren bakom kvinnan ser 

ut att vara en man, flintskallig, med en vit skjorta på sig. Han är suddig i bilden och man kan 

endast ana hur han ser ut. På hemsidorna där jag har hämtat fotografierna finns alltid en 
                                                 
36 Barthes (1986/2006), s 111 
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förklaring till fotografierna. Detta behövs för att man ska kunna tolka till exempel figuren i 

bilden som ett spöke eller en ande. Förklaringen till denna bild lyder såhär: "Fotografiet togs 

i augusti 1997, av dottern till den äldre kvinnan i bilden. Inte förrän senare såg hon och 

hennes syster bilden av en man som står bakom deras mamma. Mannen liknar deras pappa 

som hade gått bort 13 år tidigare."37 Just genom att texten backar upp bilden och ger den en 

förklarande kontext skapas bilden av ett spöke i fotografiet. "Man kan föreställa sig att varje 

givet fotografi kan beslagtas av en rad 'texter', varje ny diskurssituation genererar sina egna 

meddelanden."38 En annan text hade gett bilden en annan tolkning. Hade man inte haft denna 

text hade det inte varit säkert att mannen bakom kvinnan hade tolkats som ett spöke eller en 

ande. Texten förankrar bilden. Den leder betraktaren in i en viss tolkning av bilden och 

begränsar bilden från andra tolkningar. Den "hindrar de konnoterade innebörderna att 

mångfaldigas i riktning mot det alltför individuella."39 Men det är inte bara texten som 

påverkar läsningen av bilden. Även kontexten kring bilden påverkar. Bilden fanns på en 

hemsida där temat var paranormala fenomen och mer specifikt just spöken och andar. Då har 

själva kontexten redan skapat en tolkning av bilden. Inom kontextualism säger man att 

fotografier endast kan förstås genom en kontextuell kunskap.40 Att vi helt enkelt inte kan 

tolka fotografier om vi inte känner till kontexten. Viktigt är då att nämna att kontexter kan 

vara olika sammanhang och man måste vara medveten om vad som räknas som 

sammanhang. I mitt fall har jag hittat bilderna i en kontext; hemsidorna och jag har skapat en 

kontext; min undersökning, genom att samla vissa bilder under ett tema och presentera de på 

ett visst sätt för mina informanter. 

 

Det är ändå inte självklart att komma fram till att mannen bakom kvinnan kan vara ett spöke. 

Eleverna såg till exempel inte självklart honom som ett spöke och då fick de ändå bilderna 

presenterade i ett sammanhang där tolkningen redan ledde dem till spöken och andar. Plus att 

texten vägledde dem ytterliggare.  

 
Calle: Hallå, den här bilden, jag tycker det ser ut som ett ansikte där också. 
Ben: Få se? 
Calle: Ovanför bilen. 
Frida: Ah, jo det gör det. 
Ben: Det kanske e det dom har menat. 
Calle: De har ju pekat en pil på den här. Man ser till å med axlarna på den här killen. 

                                                 
37 http://www.ourcuriousworld.com/FavGhostPXs.htm (min översättning), 2010-03-09 
38 Lundström (1993), s 114 
39 Aspeling & Lundberg (1976), s 121 
40 Lundström (1993), s 23 
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Ben: Men han stod inte där när dom tog bilden. 
 
Frida: Den var lite läskig, tyckte jag. 
Ben: Det var läskigt när Calle sa att han såg en till. 
Calle: Ja, den såg jag, det var det första jag såg. Jag såg inte– alltså jag reagerade inte 

på han som stod bakom, det såg bara ut som en person som står bakom.41 
 

Kontexten har gjort att eleverna var inställda att se spöken och andar, men ändå såg de inte 

samma sak i bilderna. Semiotiken skulle säga att till exempel pilen var ett tecken som pekar 

på något viktigt i bilden. Att det är där vår uppmärksamhet ska riktas till. Utifrån 

socialsemiotiken kan vi säga att vi är med och skapar betydelser i tecken hela tiden. Calle såg 

former i bakgrunden och för honom var det ett tecken på att det fanns ett spöke där i bilden. 

Han la betydelse i en annan del av bilden, vilket gjorde att han bortsåg från pilen och det den 

pekade på. 

 

Som sagt utgick mediet Vendela från sina känslor när hon närmade sig de olika fotografierna 

på spöken och andar. Hon blev speciellt berörd av bilden ovan (se bild 1). 

 
Hon som sitter å saknar sin man. Om det nu e, så att säga, en projektion av hennes tankar 
som kommer eller om det e - man skulle kunna tolka det som att han är närvarande. /…/ 
Att han finns hos henne i det här ögonblicket å att hon också har kontakt - alltså hon 
kanske inte säger själv att 'nu har jag kontakt med min man', men hon, hon kanske tänker 
på honom. 'Tänk om han var med här'.42 

 

När hon tittar på fotografierna verkar det som att hon försöker hitta känslor i dem. Att vissa 

bilder berörde henne och andra inte kan bero på det som Roland Barthes kallar för Punctum. 

Vissa fotografier är interpunkterade, prickade och fläckade av känsliga punkter och när ett 

foto träffar någon på det sättet kan man se förbi det tekniska i fotot, eller dess bevisvärde till 

exempel.43 Det går inte att säga när ett foto har den inverkan eller varför och det är något 

personligt för var och en. Vendelas känslor till bilderna kommer inte från det Barthes kallar 

studium i bilden, alltså det som fångar ett intresse i en bild på ett mer kulturellt plan. Det 

finns helt enkelt någonting i bilderna som får henne att känna något som är personligt för just 

henne. Det är det som essentialister vill framhäva. Det är något speciellt med fotografier.  

 

Trots att Vendela sorterade fotografierna utifrån vad hon kände för dem och hur mycket de 

berörde henne, ansåg hon inte att de fotografier som inte sa henne mycket, var osanna. Hon 
                                                 
41 Intervju med elever på estetiska programmet årskurs 2, den 22 april 2010, på en gymnasieskola i Stockholms 
län. 
42 Intervju med Vendela Cederholm, den 24 mars 2010, på hurtigs Konditori, Stockholm 
43 Barthes (1986/2006), s 44, 81 
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tyckte att alla fotografier som hon fick se var på ett eller annat sätt bilder av övernaturliga 

händelser. Det som jag la märke till var att de hon valde bort över lag var mindre tydliga.  

 
Jag: De här som du har valt bort, e det för att dom e fläckar bara eller? 
Vendela:Ah… dom e så lätta att bortförklara på alla möjliga sätt, men det - det betyder  

inte att jag inte tror att dom här är äkta. Å att dom också visar på en aktivitet. /--- 
/ Jag vill inte bortförklara dom här. Jag tror på dom. Jag tror att dom har tagit  
dem och att dom har uppfattat nånting. /…/ Dom som har fått dom här korten,  
speciellt dem där man kan se en människa mera tydligt, dom ska känna en  
oerhört glädje å en slags vördnad inför det här. Personen som inte har en fysisk 
kropp ändå lyckats på når sätt manifestera energi, eller vad jag ska kalla det. 
Nån - på nåt sätt göra så att dom fångas på en bild, det e ju oerhört.  

 
 

2.2 Genom en teknisk blick  
Det är en ganska vanlig uppfattning att kameror ger oss en bild av världen. Bilder som visar 

det vi skulle se även utan kamera. Den fotografiska bilden tas då för att visa hur saker ser ut, 

oavsett om någon tittar eller inte.44 Men de fotografiska bilder som vi ser och har omkring 

oss i vårt samhälle idag är inte alla självklara spår eller avtryck av verkligheten, framför allt 

inte sedan den digitala tekniken har kommit. I och med digitaliseringen har allt fler tillgång 

till olika redigeringsprogram vilket gör att många fler kan bearbeta fotografier och skapa eller 

komponera fotografiska bilder. ”Det är numera vedertaget att fotografiska bilder inte är 

direkta avtryck av verkligheten utan rastrerade genom den kultur de skapats, på samma sätt 

som teckningar och målningar.”45 Fotografier har bearbetats även långt innan den digitala 

tekniken kom, men den digitala tekniken erbjuder fler möjligheter och mer sofistikerade 

bearbetningar, där det är mycket svårare att se om en bild har blivit bearbetad. ”Det som 

avslöjar det i de flesta fall e ju liksom om jag nu höjer kontrasten väldigt kraftigt så kan jag ju 

se såna här gränser som avslöjar det hela.”46 Stefan Ohlsson visar mig hur man kan granska 

ett foto i datorn. Har man dock inte tillgång till orginalfilen eller åtminstone en högupplöst 

bild är det svårt att avgöra om en bild är bearbetad. De fotografierna jag har tagit fram är 

både analoga och digitala. Fördelen med analoga bilder är att det finns ett negativ som kan 

fungera som kontrollbild, som ett bevis för att den kopierade bilden inte är bearbetad i 

efterhand. Bilderna som jag använder är dock alla hämtade från Internet, vilket innebär att 

bilderna är komprimerade för webben, de har alltså sämre bildupplösning och är relativt små i 

storlek. Det gör att de inte går att granska ordentligt helt enkelt. Det går alltså inte att veta 

                                                 
44 Lundström (1993), s 31 
45 Dahlgren (2005), s 85 
46 Intervju med Stefan Ohlsson, den 6 april 2010, på Projektor, Stockholm 
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med säkerhet om dessa bilder är bearbetade eller inte, vilket gör att vi inte kan vara säkra på 

om de är bilder av verkligheten och i vilken grad de visar en verklighet. Detta leder till en 

diskussion om huruvida bilder kan vilseleda genom manipulering av innehållet. Redan 1993 

kom det ut en rapport som ställde frågan om vi kommer att bli lurade av manipulerade bilder 

eller om bilder riskerar att förlora sin trovärdighet som informationsbärare.47 Då är det viktigt 

att ställa frågan vad avsikten med bilderna är och vad de används till.  

 

Ett sätt att se på dessa fotografier är att se tekniska möjligheter eller naturliga orsaker med 

hjälp av kameran och datorn med olika bildbehandlingsprogram som fysiska redskap och 

med kunskaper om kameran och fotografering som intellektuella redskap.48 Vi är vana att se 

världen genom olika redskap. Vi använder oss av redskap av olika slag varje dag och är så 

vana vid det att vi oftast inte tänker på det. Vår bild av världen eller vår 

verklighetsuppfattning är delvis formad av redskap. Vi kan till exempel komma ihåg vissa 

minnen genom att titta på ett fotografi. ”Vår varseblivning, våra sätt att minnas, våra fysiska 

handlingar sker med hjälp av medierande redskap som vi har tillgång till.”49 Mediering 

innebär att vi samspelar med redskap och medierande redskap är redskap som vi interagerar 

med och genom. Detta medför att vi inte upplever världen i någon direkt mening utan vi ser 

den genom redskap.50 I och med att fotografier är så vanliga i vårt samhälle har kameran 

blivit ett medierande redskap som gör att vi ser världen på ett visst sätt. Vi har till exempel 

sett fotografier från olika främmande platser och har på så vis skapat oss en bild av världen, 

utan att ha sett dessa platser på riktigt. Kameran är ett redskap som ger oss en viss bild av 

världen. En bild som är formad av kamerans tekniska och bildmässiga funktioner, vilket gör 

att fotografier ger oss ett specifikt sätt att se. ”Det går inte att separera /…/ tänkande från 

detta redskap, de båda aspekterna – de inre tankeprocesserna och användningen av artefakten 

– är ömsesidiga och oupplösligt förenade.”51 Stefan Ohlsson ser till exempel bilden nedan (se 

bild 2) med en blick som är formad av hans kunskaper om kameran och dess bildmässiga 

resultat. Han ser på bilden utifrån kamerans möjligheter och begränsningar.  

 

                                                 
47 Alling-Ode, Bitte & Tubin, Eino (1993), Falska Kort? - Bilden i dataåldern, Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, s 8 
48 Säljö, Roger (2005), Lärande och kulturella redskap, Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, s 30  
49 Ibid., s 44 
50 Ibid., s 26-27 
51 Ibid., s 36 
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Bild 2 

 
Du har dom här väldigt starka ljuskällorna som finns i bakgrunden å som slår in i 
objektivet å då kan du ju få /…/ en internreflex som du kanske kan se. Och här så finns 
det ju liksom en till del som inte är en del av figuren kanske, den där upp då, å som kan 
bilda konstiga mönster å det e alltså kanske nån dammkorn på objektiven å så vidare som 
kan skapa sånahär. /---/ Jag har sett det, liknande saker uppträda å det e nästan alltid så att 
det finns en stark ljuskälla med i bakgrunden som så att säga bildar ett slags mönster i 
bilden mer eller mindre slumpmässigt.52 
 

Kameran låter oss både skapa bilder på ett visst sätt och ger oss ett visst sätt att se på 

bilderna. Kameran ramar in bilden både bildmässigt och tidsmässigt. Vi vet inte vad som 

finns utanför ramen och vi vet inte vad som har hänt före eller efter att bilden togs. Vi får 

endast se en bild som låter oss tro att vi vet hur just detta ögonblick såg ut. Flusser anser att 

”bilder är till för att göra världen tillgänglig och föreställbar för människan. Men i samma 

stund de gör det ställer de sig mellan människa och värld.”53 Bilder fungerar som skärmar, vi 

ser inte världen direkt utan genom fotografier som avbildar världen på sitt sätt. 

 

2.3 Utifrån sin egen doxa 
Mina informanter hade olika sätt att se på fotografierna. Mediet hade ett sätt att se på dem 

och fotografen hade ett helt annat sätt att se och eleverna hade ännu ett annat sätt att se på 

fotografierna. Ta till exempel bilden nedan (se bild 3)  

 

                                                 
52 Intervju med Stefan Ohlsson, den 6 april 2010, på Projektor, Stockholm 
53 Flusser, Vilém (1988), En filosofi för fotografin, Göteborg: Bokförlaget Korpen, s 13 
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Bild 3 

 

Såhär sa mediet om bilden: ”Ah, det skulle kunna vara en släkting till henne, visst skulle det 

kunna vara det. Mormor eller mamma å så barnet å… det e vad jag skulle kunna ah, /…/ den 

känner jag ändå skulle kunna vara – liksom ha nån slags betydelse. /---/ Om jag själv hade 

varit den där damen, så hade jag valt att se de som att min moder var med va, det hade jag 

valt.”54 Eleverna sa såhär om bilden: 

 
Ben: Jag tycker den där e mest fejk. Dendär JA- 
Frida: Få se? 
Ben: För det e en TV som e på därinne. 
Sara: Man ser ju det liksom. 
Ben: Ah. Det såg jag- det tyckte jag att jag såg direkt, en TV-apparat. Sen så flimrar 

den lite i kameran. För det gör ju TV-apparater i kameror.55 
 

Med just sådana spökfoton är det tydligt att vi har olika förhållningssätt till fotografier. 

Informanternas blick på dess fotografier är formad av det de kan och vet och tror om saker. 

Utifrån Flecks teori om tankestil och tankekollektiv kan vi säga att informanterna ingår i 

olika tankekollektiv och är därför fångade i olika tankestilar. En tankestil presenterar en 

världsbild för oss, ett sätt att se oss själva och världen omkring oss. Utifrån detta sätt att se på 

saken, är vårt sätt att se på världen beroende av tankestilen vi befinner oss i, en tankestil ger 

en riktad varseblivning.56 Mediet som jag intervjuade till exempel befinner sig i ett 

tankekollektiv där tankestilen presenterar ett sätt att se på livet efter döden och människans 

andlighet. Med en sådan kunskap eller uppfattning om världen är det naturligt att se på 

fotografierna på spöken och andar och uppfatta dem som en bild av en andlig verksamhet. På 

samma sätt befinner sig eleverna i ett annat tankekollektiv, till exempel fotokursen som ger 

                                                 
54 Intervju med Vendela Cederholm, den 24 mars 2010, på hurtigs Konditori, Stockholm 
55 Intervju med elever på estetiska programmet årskurs 2, den 22 april 2010, på en gymnasieskola i Stockholms län. 
56 Fleck (1997), s 138-139 
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dem samma information. De lär sig grunderna i fotografering, vilket ger dem en gemensam 

referensram. Vi kan dock befinna oss olika tankestilar samtidigt, så det är inte självklart att 

eleverna har samma uppfattning allihop bara för att de går i samma klass eller samma skola. 

Utanför skolan kanske de går in i andra tankekollektiv. Likadant kan mediet ha valt ett visst 

tankekollektiv för att tankestilen tilltalar henne. ”Var och en av oss ingår i flera 

tankekollektiv och den ’lärlingstid’ som vart och ett av dessa tvingar oss att genomgå ger oss 

språk, världsbild, vanor, seder, föreställningar, värderingar och attityder som vi sedan sätter i 

spel, omformar, utvecklar, kritiserar eller befäster under våra liv.”57 Jag vill inte påstå att vi 

är låsta till ett visst tankekollektiv eller en viss tankestil, men det ger oss ändå en världsbild 

som vi har att utgå från, att förhålla oss till. Olika tankestilar ger oss olika sätt att se på saker, 

olika referensramar som vi kan kombinera, blanda, gå emot eller acceptera. 
 

Våra kunskaper ger oss olika sätt att se på fotografierna. Den som kan mycket om fototeknik 

har en annan ingång till bilderna än den som inte kan någonting om fototeknik. Eleverna fick 

i uppgift att skapa egna fotografier på ett spöke eller en ande på vilket sätt de ville och utifrån 

sina egna kunskaper. De fick helt enkelt testa sig fram med de kunskaper de hade i fotografi. 

Sedan fick de titta på fotografierna som jag hade tagit fram en gång till: 
 

 
Bild 4 

 

Jag: Men nu när ni har gjort egna bilder, hur tittar ni på dem här nu då? 
Ben: Ah… såhär skulle man kunna tänka att Fridas har tagit dom… Eller vad säger 

jag, att den där är tagen som Frida tog sina. Fast med ännu längre slutartid 
kanske. 

                                                 
57 Rosengren (2003), s 43 
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Frida: Ah, det där var inte så svårt. /---/ Det känns inte lika omöjligt längre för man kan 
göra rätt mycket.58 

 

Genom att testa olika metoder för att skapa en liknande bild har eleverna fått nya insikter i 

hur de andra fotografierna skulle kunna vara gjorda. För fotografen var det nästan självklart 

att det handlar om långa slutartider eftersom han redan har kunskaper om fotografi som gör 

att han vet hur en sådan bild skulle kunna uppstå. ”En sånhär bild skulle alltså åstadkommas 

bara genom en lång exponeringstid. Genom att en människa rör på sig så blir det så att säga, 

mer eller mindre genomskinlig i det läget då och en lång exponeringstid räcker för att skapa 

en sånhär effekt då. Alltså det har jag sett i egna bilder som jag har gjort då.”59 På så vis kan 

vi säga att vi utgår från vår egen doxa när vi tittar på fotografier på spöken och andar till 

exempel. ”Doxisk kunskap involverar föreställningar, försanthållanden, tro på fakta och 

värderingar inom ett visst samhälle, en viss grupp, en viss disciplin vid en viss tid.”60 På 

samma sätt som en tankestil och ett tankekollektiv ger doxisk kunskap en slags referensram 

att förhålla sig till. En människas doxa är alltså de kunskaper hon besitter och har fått och vad 

denna kunskap är beror på i vilket sammanhang människan befinner sig. Vi lär oss olika 

saker eftersom vi kommer från olika kulturer, har olika intressen och befinner oss så att säga 

i olika tankekollektiv och tankestilar.  

 

3. Resultat och tolkning 
Ett fotografi kan inte stå för sig själv och tolkas likadant av alla. Vår tolkning av bilder är 

alldeles för individuell och det finns för många olika tolkningsmöjligheter i en bild. Olika 

faktorer kan dock påverka och styra vår läsning av bilder. Det är till exempel hur bilden 

tekniskt är skapad, kontexten kring bilden och läsarens egen doxa; kunskaper och kultur, 

samt konnotationer och associationer. Trovärdigheten i ett fotografi påverkas på samma sätt 

av dessa faktorer. Jag har i förra kapitlet visat olika sätt att se på fotografier utifrån vad mina 

informanter har sagt. Det är tydligt att det finns olika sätt att se på fotografier, vilket de 

exempel som jag har tagit fram har visat och att det är olika faktorer som påverkar hur vi 

läser av trovärdighet i fotografier. 

 

 

                                                 
58 Intervju med elever på estetiska programmet årskurs 2, den 22 april 2010, på en gymnasieskola i Stockholms 
län. 
59 Intervju med Stefan Ohlsson, den 6 april 2010, på Projektor, Stockholm 
60 Rosengren (2003), s 72-73 
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3.1 Hur läser vi av trovärdighet? 
Vi har ett speciellt sätt att titta på just fotografier. ”Det som är särskilt och karaktäristiskt 

med fotografi är sammanträffandet av likhet och avtryck – de ikoniska och indexikala 

delarna av tecknet sammanfaller i en anmärkningsvärd hög grad.”61 Det innebär att likheten 

mellan det som fanns framför objektivet vid fotograferingen och fotografiet som sedan 

produceras är påtaglig. Det gör att vi har ett visst förhållningssätt till fotografier och dess 

koppling till verkligheten och det är den kopplingen som gör fotografierna på spöken och 

andar intressant. Hade inte denna koppling funnits hade vi inte haft samma problematik till 

hur vi ska förhålla oss till dessa bilder. På något sätt måste man förhålla sig till fenomenet 

spöken och andar om man väljer att se fotografierna som bilder av verkligheten. Frågan är då 

vad vi har för bild av spöken och andar. Vet vi hur de ser ut och hur de skulle se ut på ett 

fotografi? Jag tror att vi accepterar tolkningen att det kan vara bilder av spöken eller andar 

för att det är fotografiska bilder och vi har en annan blick på fotografier än på till exempel 

tecknade eller målade bilder. I min undersökning var det aldrig frågan om ifall en tolkning av 

spöken och andar i bilderna är felaktig. Synen på dessa fotografier var antingen att de kunde 

vara spöken eller andar, eller så kunde det vara tekniska orsaker som gjort att bilderna ser ur 

som de gör. Om inte det var fallet kunde mina informanter tänka sig att bilderna hade blivit 

bearbetade och då i syfte att skapa bilder på just spöken och andar. På så sätt tror jag att 

fotografier har en slags informationsvärde som andra bilder inte kan ha. Vi kommer helt 

enkelt inte ifrån att fotografier avbildar världen på något sätt och får oss att tro att dessa 

avbilder stämmer överens med det vi upplever själva att världen ser ut. För även bearbetade 

eller manipulerade fotografiska bilder är ändå baserade på det som en gång fanns framför 

objektivet. ”Så länge digitala bilder är gjorda med en optik och ett filmplan (det gör de flesta) 

så förblir de fotografiska.”62 Och så länge bilder är fotografiska har de en koppling till det vi 

uppfattar som verkligheten, som världen därute. 

 

Kameran har gett oss ett speciellt sätt att se världen och kamerans tekniska funktioner och 

begränsningar ger fotografier ett viss utseende som vi alla känner igen eftersom fotografier är 

så vanliga bilder i vårt samhälle idag. Men alla vet inte exakt hur en kamera fungerar och 

varför vissa effekter uppstår och därför blir det olika tolkningar till det som fotografierna 

avbildar. Vet man till exempel vad långa slutartider ger för typ av bilder, kan man läsa in det 

i sin tolkning av ett fotografi. Vet man inte det tolkar man bilden på ett annat sätt. På så sätt 
                                                 
61 Edwards, Steve (2006/2007), Fotografi, en introduktion, Stockholm: Raster, s 122 
62 Edwards (2006/2007), s 188 
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kan vi säga att vi utgår från vår egen doxa när vi tolkar bilder. Om dessa fotografier på 

spöken eller andar är trovärdiga eller inte bestäms av var och en. Vi människor har olika 

kunskaper, trosuppfattningar och olika sätt att varsebli världen och denna doxa påverkar hur 

vi ser på saker. Jag tror att vår doxa är individuell även om kunskap kommer från något 

gemensamt, en tankestil i ett tankekollektiv. Men vi rör oss mellan flera olika tankekollektiv 

och kan blanda olika tankestilar och dela med oss av dem till andra. Som individ kan man 

välja att ta till sig olika saker från ett tankekollektiv och blanda det med andra. Sedan finns 

det större och mindre grupper som delar kunskap och sätt att varsebli världen. Vi i 

västvärlden har till exempel ett gemensamt sätt att se på vissa saker som fakta, saker som är 

självklara och sanna för oss. Det är en större tankestil som många delar. Sedan finns det 

mindre tankekollektiv där man delar andra kunskaper. Det vi då läser ur en bild är 

konnotationer som är gemensamma inom ett tankekollektiv och det vi läser in i en bild beror 

på de tankestilar vi rör oss inom. Men även om vi är kulturella varelser och vår synsätt är 

påverkad av det sammanhang vi befinner oss i är vi ändå individer, med olika minnen och 

upplevelser och det är även därifrån våra privata associationer kommer från. Frågan är bara 

var gränsen går och hur mycket vi påverkas av tankestilarna.   

 

Jag tror att fotografiers trovärdighet främst beror på betraktarens doxa, men man måste 

komma ihåg att betraktaren och fotografiet båda befinner sig i ett sammanhang. Fotografier 

tas och skapas på olika sätt och används och tolkas på olika sätt. Därför tror jag att 

fotografier alltid påverkas av sin kontext, som kontextualisterna påstår.  Även hur vi läser av 

trovärdighet i ett fotografi beror på var vi har hittat fotografiet och på det som förankrar 

fotografiet. Men samtidigt är det något speciellt med fotografier och dess koppling till 

verkligheten, som jag anser att vi inte kommer från, även om fotografierna har blivit 

bearbetade. I slutändan ligger trovärdigheten i fotografier hos betraktaren. Det är betraktaren 

som avgör om ett fotografi är trovärdigt för honom eller henne. Och det är betraktaren som 

kan avgöra hur olika faktorer som tekniken som användes, kontexten eller avsändarens 

trovärdighet påverkar bilden.  

 

Jag avslutar med ett citat från eleverna om bilden nedan (se bild 5) för att illustrera att även 

om vi är kulturella varelser så är vi ändå individer med olika syn, tankar, kunskaper och 

uppfattningar, som vi kan kommunicera till andra.  
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Bild 5 

 
Ben: Jag tror inte att det e nån som har gått in i det här huset å gått till fönstret å ställt 

sig där. Om det inte va så att dom liksom ville göra en spökbild. 

Frida: Eller mormor ställde i fönstret. 

Ben: Hmm. 

Lina: Men alltså, om det inte e mormor i fönstret- 

Calle: Mormor i fönstret. Det ser ut som ett spöke. [skratt] 

Lina: Om man har mixtrat till det där, undra vad dom har tagit för nåt. Alla ställer sig 

inte sådär, alltså… 

Frida: Väldigt akrobatisk mormor i så fall. 

Ben: Vadå, hur står hon? 

Lina: Amen, man ser ju klänningen å hur hon lutar sig mot den där, förstår du? Jag 

tror inte att du skulle ställa dej sådär mitt- Alltså… på brädorna, ah jag vet inte. 

Ben: E man akrobatisk om man kan det? [skratt] 

Frida: Men hon står ju på fönsterbrädan, hur kom hon upp dit? 

Ben: Men hon står ju inne i huset. 

Jag: Det beror på vart golvet e i huset. 

Ben: Aha. Jag tyckar att golvet verkar vara här. [pekar] 

Frida: Jaha, ja då tror jag hon klarar sig. [skratt] Jag trodde hon ställde sig på 

fönsterbrädan! [skratt] 

Sara: Hon kanske står på en pall eller nåt. 

Ben: Eller så kanske hon svävar högt. 

Sara: Det kanske är ett spöke. 
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4. Slutdisskussion 
Trovärdighet är ingen enkel sak och man borde alltid fråga sig vad som är trovärdigt för vem, 

när och i vilket sammanhang. Jag tror inte att det går att bevisa paranormala fenomen med ett 

fotografi, vilket får mig att undra om det går att bevisa något överhuvudtaget med ett 

fotografi. Men det är en annan undersökning. Den här undersökningen har tagit upp olika sätt 

att se och läsa av trovärdighet i fotografier på spöken och andar, men har inte gått in på 

djupet i de olika områdena. Det vore till exempel intressant att undersöka mer ingående i hur 

vi använder medierande redskap och hur fotografier formar vårt seende. Det vore också 

intressant att undersöka fenomenet spökfotografi idag, vilket jag bara har fått syn på, men 

inte undersökt. Viktigast vore kanske att undersöka och problematisera hur elever förhåller 

sig till fotografier och dess koppling till verkligheten mer ingående. Fotografier är ändå, som 

jag sa i inledningen de bilder vi har mest av i vårt samhälle idag och därför viktiga att jobba 

med i skolan.  
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5.3 Intervjuer 
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6. Bilagor 
6.1 Bilaga 1, Fotografierna som informanterna fick se och diskutera 
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6.2 Bilaga 2, Fotografierna som eleverna gjorde 
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