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Reflektionspaper dokumentstudier 

Problembeskrivning 

”En bild säger mer än tusen ord” är ett välkänt talesätt som har fått ny betydelse för mig i och 

med den här uppgiften. I inledningsskedet var min intension att studera ledarsidor från två olika 

resemagasin i sin helhet. Under arbetet märkte jag dock att mitt fokus smalnades av alltmer, för 

att vid seminariet nästan uteslutande handlade om bilderna i artiklarna. Jag märkte att bilderna 

väckte tankar och känslor i mycket större grad än vad texterna gjorde. Därför har jag valt att låta 

detta reflektionspaper handla främst om betydelse och tolkning av bilder ur ett kvalitativt 

perspektiv.  

Semiotik 

Bryman (2002, s 368) skriver att ett tecken består av en signifiant som betecknar en innebörd 

eller mening, det signifierade. I mitt fall är bilderna i artiklarna signifianten, som representerar 

såväl ledarartikeln som tidningen som helhet. Vidare skriver han om denotativ och konnotativ 

mening (s 369). Den denotativa meningen här är att bilden föreställer ledarskribenten. 

Konnotativt kan betraktaren bedöma personernas klädsel, utseende och sammanhang, vilket i 

nästa skede gör att de identifierar sig med den ene eller den andre. Utan att tänka på bildtolkning 

ur ett forskningsperspektiv skrev jag i mitt seminariematerial ”(…)Vagabonds snygge, sportiga 

chefredaktör och När och Fjärrans rödmosiga, omoderiktiga redaktör. Redan där har jag skapat 

mig en uppfattning om vilken tidning som är bäst för mig, vilken jag vill identifiera mig med.” 

Rent instinktivt tittade jag mycket selektivt på bildernas denotation och började snabbt lägga in 

mina egna värderingar och bedöma bilderna. En semiotisk analys av detta slag, menar Bryman 

(2002, s 369), kan användas till att avslöja dolda meningar i texter. Ytterligare exempel på detta 

kunde min seminariegrupp se då vi granskade en tidningsartikel som behandlade de senaste 

dödsskjutningarna i Afghanistan. Trots att tidningen försökte visa sig neutral genom att visa upp 

olika åsikter kunde vi ändå läsa ut tidningens allmänna åsikt genom bland annat den valda bilden.  

Källkritiska kriterier 

För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 

2000, s 18). Leth & Thurén (2000, s 20) lägger till tre ytterligare kriterier för internetdokument: 

Världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet och källans förutsättningar och 

egenskaper. Författarna diskuterar graden av sanning och relevans hos dokumenten, och menar 

att de källkritiska kriterierna hjälper till att bedöma detta. Jag intresserade mig för ifall alla dessa 

kriterier går att tillämpa på mina utvalda bilder: 
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Äkthet (Leth & Thurén, 2000, s 24) – Föreställer bilden ledarskribenten? Ingen av artiklarna 

skriver att så är fallet, men jag som läsare tolkar det ändå så av sammanhanget. Vidare kan man 

fundera på ifall bilderna är publicerade i originalskick eller om de är retuscherade? I När och 

Fjärrans bild har man valt att radera bakgrunden, vilket gör det svårare att förstå bildens kontext. 

Tid (Leth & Thurén, 2000, s 23) – Detta kriterium känns mindre relevant för mina bilder. 

Förutsatt att bilderna verkligen föreställer skribenterna anser jag att tidsaspekten spelar mindre 

roll, då bilderna inte utger sig för att visa upp skribenten under en viss tid. 

Beroende (Leth & Thurén, 2000, s 23) – Tidningarna borde välja bilder som är tagna av 

tidningens egna fotografer, varför de blir en primärkälla (se Leth & Thurén, 2002, s 23) och 

därför inte är beroende av någon annan. 

Tendens (Leth & Thurén, 2000, s 23) – Ledarartikeln som helhet kan ses som synnerligen 

tendensiös, eftersom den har som uppgift att representera tidningens åsikter (National 

Encyklopedins hemsida). Därmed kan även bilden på ledarskribenten ses som tendensiös då den 

representerar tidningen. 

Världsbild och kunskapssyn som tendens (Leth & Thurén, 2000, s 30) – Leth & Thurén menar att 

alla källor har någon typ av tendens eftersom alla har någon världsbild som de utgår ifrån. Till 

exempel kan man fundera på hur tidningen hade ställt sig till att ha någon som inte passar in i den 

svenska normen (som har utländskt ursprung, handikapp eller dylikt) på sin ledarsida? 

Trovärdighet (Leth & Thurén, 2000, s 31) – Då detta kriterium främst diskuteras kring 

internetplatser menar Leth & Thurén att man måste fundera på hur man ska välja bland alla 

källor. De skriver att det enklaste är att enbart välja de erkända utgivarna. Då det gäller tidningar 

görs en första sållning av förlagen och en andra sållning av butikerna som säljer tidningarna. 

Därmed får läsaren hjälp med att hitta seriösa källor, men i slutänden är det ändå läsaren som 

bedömer vilken källa som den väljer att lita på. Bilden på ledarskribenten fungera som en 

trovärdighetsindikator för läsaren då man väljer ”vem”, alltså vilken tidning, som man vill lita på.  

Källans förutsättningar och egenskaper (Leth & Thurén, 2000, s 33) – Ingen källa är fullkomlig, 

påstår Leth & Thurén. Det är inte heller något som resemagasinen påstår, men som ändå kan vara 

värt att diskutera. Vid seminariet framkom det att många ser tidningar som ”neutrala” och 

”sanna”, vilket jag här har konstaterat vara felaktiga antaganden. Om läsaren väljer att identifiera 

sig med tidningen och se den som trovärdig är det mycket möjligt att ofullkomligheten förbises. 

Jag kan dock inte se något sätt som bilden på ledarsidan skulle påverka detta. 



Emma Jungmark    SMKA05 VT2010 
   Grupp E 

Motiven för tidningarna att använda en osann eller förändrad bild av ledarskribenten skulle kunna 

vara att de inte anser att skribentens utseende representerar tidningen på ett bra sätt. Jag tror inte 

att det är vanligt att tidningarna väljer en helt falsk bild. Däremot tror jag att de ofta arrangerar 

eller retuscherar bilderna för att främja syftet att representera tidningen som helhet. 

Användning av dokumentstudier 

Vid användning av dokumentstudier anser jag det viktigaste vara noggrannhet vid urval och 

granskning av källan. Liksom Leth & Thurén (2000, s 139) menar jag att informationen om 

källans ursprung även bör delges läsaren genom en bred beskrivning. Forskaren måste även vara 

medveten om sin egen världsbild, och hur den påverkar tolkningen av källorna. 

I detta fall bör man vara medveten om att hela tidningen är en form av marknadsföring för sig 

själv, och bilden representerar resten av tidningen. Därför kan man anta att bilden är riktad för att 

stärka tidningens image, varför man kan misstänka att den inte är helt autentisk, trovärdig och 

representativ (jmf Bryman, 2002, s 357). Istället kan det vara intressant att jämföra ett flertal 

tidningars bilder på ledarsidan, och se hur väl dessa bilder stämmer ihop med tidningens image i 

övrigt. Jag anser att det i detta fallet är mer lämpligt att använda en kvalitativ än en kvantitativ 

undersökning, då man kan fokusera på den unika meningen och betydelsen av de studerade 

bilderna (jmf Bryman, 2002, s 260).  

Slutsats 

Jag anser bilder vara av stor vikt för intrycket av ett dokument och därför en viktig del att ta med 

i sina dokumentstudier. Genom en semiotisk analys kan man läsa mellan raderna och förstå 

dokumentets underliggande mening. 

De källkritiska kriterierna är av olika stort värde för olika typer av dokumentstudier. I min 

undersökning av bilderna på ledarsidan i resemagasinen Vagabond och När och Fjärran fann jag 

äkthet, tendens, världsbild och kunskapssyn som tendens och trovärdighet som de mest valida 

källkritiska kriterierna. 

Genom att undersöka dokument som behandlar samma företeelse från olika perspektiv, eller 

dokument med liknande syfte, kan man se likheter och skillnader som hjälper till att skapa 

djupare förståelse för företeelsen.  
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