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”Vi får ständigt många visuella intryck. Vi ser 
bilder i offentliga miljöer, på bio och teve, i 
böcker, i tidningar och i tidskrifter, samt på 
förpackningar av olika slag. Sannolikt har vi 
aldrig tidigare blivit exponerade för så många 
bilder som fallet är idag. Talesätt som ”en bild 
säger mer än tusen ord”, ”en bild ljuger 
aldrig” är välbekanta – men är de verkligen 
sanna? Med dagens datateknik kan bilden 
istället fungera som åsiktsmanipulerare och 
den verklighet eller det skeende den till synes 
återger kan i själva verket mycket väl vara ett 
tillrättalagt falsarium med syftet att påverka 
eller vilseleda betraktaren.” 
 
Ur förord till Trovärdiga bilder  
av Rune Pettersson 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är dels att ge en orientering till blivande aspiranter om 

ämnet digitala bilder samt relaterat till det hur bevisprövning sker i Sverige. Jag 

vill också bidra till en ökad förståelse av hur detta påverkar polisens del i 

rättskedjan samt se om det finns några gemensamma riktlinjer för hur detta skall 

hanteras. 

För att man skall förstå varför det kan uppkomma frågor kring hur bilder används 

vid en rättegång så måste man förstå det svenska systemet med fri bevisprövning. 

Därför börjar denna rapport i det avsnittet för att sedan gå in på hur bilder 

hanteras i Sverige och till viss del i USA.  

Detta arbete syftar även till att orientera läsaren inom några områden inom 

digitala bilder, i tur och ordning avhandlas Metadata, Manipulering av bilder, 

Komprimering och Upplösning.  

Kunskaper inom dessa områden har införskaffats genom litteraturstudier och 

intervjuer.  

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att manipulering i vissa former alltid 

kommer att finnas när det gäller bilder men det verkar inte vara något problem i 

dagens rättssystem. Däremot så finns det idag inga generella direktiv från 

rikspolisstyrelsen om hur hanteringen av digitala bilder skall skötas men 

förhoppningsvis så kommer det att komma sådana inom en snar framtid, samtidigt 

som det utvecklas ett nytt system (”Bildtjänsten”) för att följa upp dessa direktiv. 
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1 Inledning & Bakgrund 
Bilder säger mer än tusen ord och gemene man har alltid trott på det han ser. 

Även i rättegångar så har bilder länge använts för att visa på olika saker och olika 

förhållanden. Traditionellt så har det varit olika polisfotografer eller tekniker som 

tagit bilder på större brottsplatser. Företrädesvis så har det då alltid handlat om 

analog film. Idag används i allt större utsträckning digitala kameror för att 

dokumentera brottsplatser. Detta har också medfört att ordningspatruller har 

kunnat utrustas med digitalkameror för att kunna dokumentera även mindre 

brottsplatser och utredningar. En fråga som inte verkar vara allt för utbredd i 

Sverige (ännu) men som säkert kommer ju mer vanlig tekniken blir, är hur vi skall 

säkerställa äktheten i digitala fotografier. Detta är en fråga som polisväsendet 

borde ta tag i redan nu för att förebygga möjligheten att detta ifrågasätts senare i 

rätten. Som jag kommer att granska i denna rapport så finns det två möjliga vägar 

som kan användas/kombineras, det första är hur rättsväsendet skall hantera 

bildmaterialet från det att det tas tills det kommer upp i rätten, det andra är en ren 

teknisk lösning som bygger på att speciell utrustning används. Jag kommer även 

att orientera läsaren lite om hur en bild kan manipuleras i olika bemärkelse.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är dels att ge en orientering till blivande aspiranter om 

ämnet digitala bilder samt relaterat till det hur bevisprövning sker i Sverige. Jag 

vill också bidra till en ökad förståelse av hur detta påverkar polisens del i 

rättskedjan samt se om det finns några gemensamma riktlinjer för hur detta skall 

hanteras. 

1.2 Frågeställningar 

En central fråga är hur rätten ser på bevis, i detta fall digitala. Som följd av detta 

måste vi fundera på hur vi som poliser hanterar bilder vi tar och hur de lagras, 

granskas och manipuleras innan rätten får ta del av dem. Slutligen så är frågan om 

det finns eller kommer att finnas någon enhetlig syn på detta inom polisen eller 

om hanteringen skiljer från myndighet till myndighet. 



Digitala fotografier; Hantering och bevisvärde 
Jan Hägglund 

05-03-22 

 

6 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete är begränsat till att koncentrera sig på bilder som tas av poliser. Det 

kommer inte att gå in på bilder som återfinns på beslagtagna medier t ex i 

barnporrbrott. Jag kommer dock att titta lite på hur olika bilder kan manipuleras 

och presenteras på olika sätt.  

1.4 Metod 

För att få insikt i detta område så har jag använt mig av litteraturstudier 

kombinerat med personliga intervjuer för att se om det finns eller kommer att 

finnas någon enhetlig syn på digital fotografering och digitala bevis inom polisen 

eller om hanteringen skiljer från myndighet till myndighet, samt genom egna 

försök och användandet av digital kamera och bildbehandlingsprogram se vad 

som kan åstadkommas med en digital bild. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Bevis 

I detta kapitel kommer jag att ta upp hur man ser på bevis i svenska rättegångar. 

Sedan kommer jag definiera digitala bevis. 

2.1.1 Bevisprövning 

Straffprocessens syfte är att få förövare av brott dömd. För att domstolen ska 

kunna döma någon måste man ha kunskap om att den personen begått den 

brottsliga handlingen. [Bring 1999] Det uttrycks i lagen att det skall vara bevisat1. 

 

Vid en tvist mellan två parter så råder i svenska domstolar principerna om fri 

bevisföring och fri bevisprövning. Fri bevisföring innebär att en part kan lägga 

fram vilken bevisning som helst om parten tror att det gagnar honom. Principen 

om fri bevisprövning innebär att domstolen fritt kan bedöma vad bevisningen är 

värd. I Sverige visar erfarenhet att man till och med får använda bevis som har 

kommit fram på ett brottsligt sätt [Bring 1999]. När det gäller användningen av 

inspelat material från till exempel kameraövervakning gäller samma 

bevisprövning som vid andra brott; kan misstanke om brott grundas, kan beviset 

användas. Om inte den misstänkte invänder att materialet är förvanskat eller 

manipulerat så reflekterar inte åklagaren över den möjligheten. Om den misstänkte 

skulle påstå att materialet är manipulerat så görs en teknisk undersökning vid 

polisen, sedan är det upp till rätten att ta bevisningen i beaktning eller inte.  

2.1.2 Begreppet digitala bevis 

I stort sett så kan man säga att digitala bevis som begrepp härrör till allt 

bevismaterial som kommer från digitala tekniska miljöer, eller också bevis som 

bearbetas och presenteras med hjälp av digital teknik [Kronqvist 2003]. Det finns 

i nuläget ingen vedertagen eller officiell definition av begreppet. Därför har det 

tagits fram och tillämpas det en definition inom polis och åklagarväsendet: ”Med 

digitala eller elektroniska bevis avses information eller data som lagras i eller 

                                                
1 Rättegångsbalken 35 Kap om bevisning i allmänhet:  
1 § Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. 
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förmedlas av en elektronisk utrustning” [Angerfelt 2003]. Denna definition och 

handledning avser i första hand bevis som kommer från beslag och andra 

tvångsmedel men kan med fördel även användas på fotografier som tagits med 

digitala kameror av polispersonal. Polisen handhavande av digitala bevis kan 

indelas i följande fyra faser: Insamlande, Undersökning, Analys och 

Dokumentation [Kronqvist 2003].  

o Insamlandet – Förutom själva insamlandet och säkrandet av digital 

information som skall användas som bevis ingår även i denna fas 

dokumentationen av åtgärden, t ex videofilmandet eller fotograferingen av 

miljön och åtgärderna.  

o Undersökning – detta är det antal moment som utförs när beslagtagen 

utrustning tas in till polisens lokaler och det initiala jobbet utförs. Denna del 

föregår informationsanalysen och kan bestå i dokumentation av systemstatus 

och annat2. 

o Analys – Det finns ingen fast gräns mellan undersökning och analys. I 

analysen tittar på man på det material som inkommit i tidigare skeenden. Här 

ingår även manipulation av bilder och video. Det är i denna fas som vi jobbar 

med bilderna från övervakningskamerorna och från fotografierna från 

brottsplats. 

o Dokumentation – omfattar i princip alla åtgärder och bearbetningar som gjorts 

med materialet. Sedan skall också materialet i sig dokumenteras och resultatet 

från analysen3. 

                                                
2 Data lagrad på en hårddisk är inte skriftlig handling. Den digitala informationen som sådan är alltså tillgänglig 
för polisen, jmfr RB 27:2 
3 Detta skede är av yttersta vikt för oss som poliser, har vi gjort förändringar i original bilder etc. så skall det gå 
att spåra bakåt till orginalet. 
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2.2 SWGIT 

I USA bildades 1915 ”International Association for Identification” som en 

sammanslutning av ett antal personer som arbetade inom olika delar inom det 

amerikanska rättsväsendet med kriminalteknik, speciellt inom 

identifieringsområdet (fingeravtryck). Denna organisation har sedamera växt och 

är idag världens största och ledande inom kriminalteknik med mer än 5000 

medlemmar. Allt eftersom den växt har det också tillsatts olika arbetsgrupper, en 

av dessa är The Scientific Working Group on Imaging Technologies (SWGIT). 

SWGIT skapades för att förse rättsväsendet med hjälp vad avser korrekt 

handhavande av bildteknologier inom verksamheten, detta sker genom 

framtagandet av guider och riktlinjer i samarbete med så stor del av rättsväsendet 

i USA4 som möjligt för att få till en gemensam standard [SWGIT 2004]. Sina 

guider och riktlinjer publicerar man bland annat i tidskriften ”Forensic Science 

Communications” som är en peer-reviewed kriminalteknisk journal som ges ut 

kvartalsvis av FBI. SWGIT har i sina guider kategoriserat användarna i ett flertal 

olika fack, bland annat: 

o Managment: inkluderar personal som är ansvariga för att ta beslut om policys. 

o Law Enforcment Officer: Inkluderar personal som använder bilder som en 

mindre komponent i sitt rutinarbete. 

o Crime Scene Technichan: Utför en del av det arbete som kriminalteknikern 

utför i Sverige 

o Advokater & Åklagare 

o Domare 

osv, man har totalt identifierat 10 olika kategorier med olika behov av utbildning 

[SWGIT 2002]. På samma sätt har man identifierat 8 olika träningsområden, till 

exempel Awareness, Skills and techniques och Court procedures. Utifrån detta så 

kan man alltså styra utrustning, kompetensutveckling och policy på ett detaljerat 

sätt. Vidare så har man tagit fram en guide5 ”Recommendations and Guidelines 

for the Use of Digital Image Processing in the Criminal Justice System” som 

förutom att den informerar om att originalbilden alltid skall kunna uppvisa orörd 
                                                
4 USA har både federal polis och lokal polis + flera olika andra myndigheter som jobbar med brott på olika 
nivåer. 
 
5 Detta kan jämföras med våra FAP:ar (Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet) 
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så skall alla processteg loggas och kunna reproduceras om man vill använda sig 

av en förbättrad bild, vidare finns det information om definitioner så att alla skall 

prata om samma sak, information om hur en bild är uppbyggd, kompression och 

liknande som tas upp senare i detta arbete. Eftersom det inte råder fri 

bevisprövning i USA så skall alla bilder kunna klara fyra ”legala tester”: 

reliability, reproducibility, security och discovery [SWGIT 2003]. Detta gör det 

extra viktigt att alla följer utsatta riktlinjer. 

2.3 Bildprojektet RPS 

Inom polisen finns för nuvarande ett bildprojekt som drivs av RPS avdelning för 

IT & teknik. Projektet skall ta fram ett generellt stöd för digital bildhantering 

inom polisen [Åkerlund 2002]. Detta för att säkerställa kvalitén och effektivisera 

hanteringen av digitala stillbilder. Därvid så skall man skapa en bildtjänst för att 

erbjuda möjlighet att lagra, söka, beskriva samt gallra och arkivera digitala bilder 

[Rutström 2003]. Samtliga bilder som lagras i bildtjänsten får en unik 

identitetsbeteckning som skickas tillbaka till det system som lagt in bilden. I 

bildtjänsten lagras förutom bilden även metadata, det vill säga information om 

bilden (se kap 2.4). Sökning efter bilder sker via det system som lag in bilden. Har 

bilden till exempel lagts in i en förundersökning via DurTvå6 så måste den också 

sökas från DurTvå [Rutström 2003]. Även andra system kommer att integreras på 

samma sätt7. Genom detta ser man ett flertal vinster vad avser resurser, både 

personella och utrustning/ekonomi [Åkerlund 2002]. Man kan också i och med 

detta säkra en högre kvalitet vad avser: 

- kvalitet på bilder lagrade i bildtjänsten 

- kvalitet på den information som hör till bilden (metadata) 

- lagring och gallring enligt arkivlagen 

- Manuell hantering minimeras, bilden är digital fram till presentationstillfället 

på skärm eller papper. Inga manuella steg som försämrar kvaliteten t ex 

kopiering/fax av bild. 

- rättsäkerhet (alla förändringar av en bild sparas/loggas) 

- Ökad rättsäkerhet genom säkrare identifiering då tillgång till bilder erbjuds 

                                                
6 DurTvå är ett system för att hantera utredningar och utredningsmateriel inom polisen. 
7 PASS är ett nytt system som skall möjliggöra att passbilder och namnteckningar skall kunna lagras i 
bildtjänsten. Presentationen av passbilder och namnteckningar sker med hjälp av WIPS [Rutström 2003]. 
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2.3.1 ”BIP” – Bilder inom polisen 

Till bildtjänsten kopplas ett system som kallas BIP (Bilder inom polisen) som 

används för att användare skall kunna lägga in bilder via BASA8. Där skall man 

kunna ladda upp sina bilder via en minneskortläsare. Förutom att ladda upp 

bilderna så skall man kunna tillföra nödvändig metadata till bilderna, även 

kommer viss bildbearbetning kunna utföras. För system som inte är anpassade till 

Bildtjänsten så utgör BIP länken mellan grundsystemet och Bildtjänsten. 

Genom att utveckla produkten BIP uppnås följande [Klövstad 2003]:  

• Konkreta problemställningar inom organisationen löses, bl. a rationell 

hantering av bilder på tekniska rotlar 

• Beskriva och gruppera bilder genom att addera metainformation till dessa 

• Temporär lagring av bilder innan de ”sorteras” in till lämpligt system 

                                                
8 BAS A-datorer är polisens vanliga arbetsstationer, anpassade för bruk inom polismyndigheten, i nuläget är de 
Windows NT baserade men de kommer att uppgraderas till XP inom en snar framtid vilket bl.a. underlättar 
installationen av kortläsare för bildtjänsten. 
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2.4 Metadata 

Metadata är data om data eller information om information, som till exempel 

innehåll, författare och källor. Metadata kan till exempel beskriva hur 

informationen samlades in och hur den är lagrad (formatet). Metadata är 

väsentligt för att kunna utnyttja information i ett datalager. De två avdelningarna 

av metadata som användare vanligen kommer i kontakt med är filegenskaper som 

filstorlek, när den senast ändrats, dess fysiska dimensioner och kameradata, 

vanligen benämnda som ”EXIF-data” (EXIF står för Exchangeable Image File 

data och istället för att bokstavera det uttalar man det som ”ex-if”). 

2.4.1 EXIF 

Dessa EXIF-data är den information 

som automatiskt blir inbakad i dina 

bilder från digitalkameran. Den 

innehåller information om vilket 

kameramärke bilden var tagen med 

och vilken exponering, slutartid, 

bländare, om din blixt användes, 

brännvidden och ett dussintal andra 

bakgrundsdetaljer. Om du använder 

det inbyggda Camera Raw-tillägget 

och öppnar en Raw digitalbild så 

sparas även dess Camera Raw-

metadata. Med andra ord, om det är 

något du vill veta om din bild så är 

det i Metadata du ska börja titta. Det 

finns en speciell avdelning i 

Metadata som kallas IPTC  

(döpt efter International Press 

Telecommunications Council) där du kan lägga in din egen metadata-information 

(som din egen copyright info) [IPTC 2004]. Oftast finns bara några fält synliga: 

Beskrivning (Titel, Ämne, Nyckelord och Kommentar) och Ursprung (Författare), 

men det finns ett flertal andra fält som man kan komma åt genom olika program. 
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2.4.2 Övrig Metadata  

Till metadata hör även alla annan information som kan användas till att beskriva 

en bild. Denna metadata sparas inte i bilden utan i tillhörande system. Till 

exempel så kan man i en databas spara bilden samt ett antal fält såsom fotograf, 

plats den är tagen, motiv, vem som har rätten till bilden osv. Det är oftast 

fotografen som ansvara för att registrera denna information. Det är också denna 

metadata som ”bildtjänsten” skall klara av att hantera. 

2.5 Manipulering av bilder 

Traditionellt har det varit relativt lätt att se på en bild att den är bearbetad, 

korrigerad eller kompletterad på olika sätt. Det blir dock allt vanligare med bilder 

där det är svårt för att inte säga omöjligt att upptäcka att någon har manipulerat 

bilden genom att man lagt till eller tagit bort saker i bilden. Sedan så behöver man 

inte ha tillgång till avancerad datorutrustning för att kunna manipulera hur den 

som tittar på en bild uppfattar och tolkar den, det räcker med ett rymligt samvete 

och/eller dåligt omdöme. Med utgångspunkt från det så kan man definiera det 

som att: ”bildmanipulering innebär att otillbörligt styra människors  uppfattning 

om en viss verklighet med hjälp av bilder” [Pettersson 2001] 

2.5.1 Vilseledande Beskärning 

Beroende på hur man beskär en bild så får den olika innebörd. Betänk följande 

bild: 

 

Bilden ger inget bra intryck med en polisstudent som gör tecken mer förknippade 

med högerextremister än med snälla poliser. 
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Detta är samma bild från samma tillfälle men inte lika beskuren, som synes får 

bildens innehåll en helt annan innebörd när man ser pappersplanet som precis är 

ivägkastat. Detta medför ett problem när det gäller digitala fotografier. Vid 

analogfilm så finns det ett negativ som vi kan göra gällande som original. När det 

gäller digitala bilder så har vi bara en digital kopia av bilden och det är i nuläget 

bara metadatan som kan berätta om det är en orginalkopia eller om det är en 

beskuren bild. 

2.5.2 Vilseledande Urval 

I nästan alla sammanhang så tas det alltid fler bilder än vad som senare visas. 

Jämför bara med semesteralbumet, hur många rensar bort bilder innan de sätter i 

resterande del i albumet? Kan det då vara så att man inte bara har sorterat bort 

bilder som är ”innehållslösa” utan också bilder som man av eller annan anledning 

inte vill att andra skall se men som förmodligen skulle ha gjort att betraktaren 

uppfattade en situation på ett annat sätt? 
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2.5.3 Bildtexter 

När det gäller faran med bildtexter så kan man identifiera några olika huvudspår.  

o Det första problemet är när människor inte läser hela bildtexten ordentligt, det 

är då lätt att man fastnar för ”nyckelord” och därmed får en felaktig syn på 

vad bilden innehåller. Ta till exempel en bild som skulle kunna komma från 

en vittneskonfrontation: ”Vid polisens konfrontation pekade hon ut nummer 

fyra, de övriga männen på bilden är polisens statister och inte misstänkta för 

något brott.” Läser man detta slarvigt så är det kanske bara första delen av 

meningen som registreras hos läsaren, de kan då lätt tro att även de andra 

männen är misstänkta för brott. [Pettersson 2001]  

o Det är inte heller alla som överhuvudtaget läser bildtexten och därmed så kan 

information om bilden falla bort, till exempel att det är ett fotomontage gjort 

för en rekonstruktion. 

o Ett annat problem är att vi i bildtexten styr vad betraktaren skall tolka i bilden. 

Om vi till en bild från en husrannsakan skriver ”Bild från köket, mycket 

stökigt och skitigt” så styr man betraktaren till att tolka bilden som man själv 

gör, det blir en helt annan bild om man säger ”Bild från köket”. Detta kan leda 

till stora problem om man inte kommer ihåg och beaktar att bildtexterna är en 

persons uppfattning om hur innehållet skall tolkas. 
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2.5.4 Vilseledande retuschering och fotomontage 

Manipulering av fotografier har förekommit praktiskt taget lika länge som 

kameran. Att retuschera bilder hör till de klassiska metoderna för att försköna 

bildmotiven. Ett klassiskt exempel är före detta presidenten Gorbatjov och hans 

stora födelsemärke i pannan som aldrig fanns med på bilder från Sovjettiden. Nu 

för tiden så har de digitala verktygen givetvis bidragit till att det är lättare att 

förändra utseendet på en bild. En duktig person behöver inte vara speciellt 

konstnärlig för att lägga till eller ta bort saker i en bild. 
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Fram till för något decennium sedan var det ofta möjligt att se när bilder var 

manuellt ihop klippta och skarvarna retuscherade efter bästa förmåga. Som vi har 

kunnat konstatera är det numera lätt att konstruera och därmed manipulera bilder i 

datorer. Det går inte längre att se vad som är sant eller inte. Möjligheterna att 

förändra bilder är oändliga.  

2.5.5 Polisiär bildmanipulering 

Att med hjälp av övervakningskamerornas filmer eller spanarnas foton se vem 

som döljer sig bakom bylsiga kläder eller rånarluvor är inte lätt. Inte heller så är 

det helt lätt att tolka suddiga eller mörka bilder för att avgöra vem som finns på 

bilden. Traditionellt sätt så har polisens experter jobbat med färgkonverteringar, 

kontrast och skärpeförändringar för att försöka identifiera personen på bilden. 

Detta överges i allt större utsträckning och idag är det främst bilder från 

automatiska hastighetsövervakningskameror som manipuleras för att visa vem 

som körde och vilket registreringsnummer bilen hade. När det gäller bilder från 

övervakningskameror så övergår man till att i stället använda en programvara för 

att mäta olika längder på en persons kroppsdelar för att på så sätt kunna säga med 

en viss säkerhet om det är en person som förekommer på bilden [Andersson 2003] 

därmed så blir det inte längre lika viktigt att få fram en skarp bild med mycket 

detaljer9. 

2.6 Komprimering 

Bildfiler har en tendens att bli stora - i kB eller MB mätt. Därför har det alltid 

funnits intresse för att kunna banta ned filernas omfång, och olika typer av 

komprimeringsprogram har utvecklats. Med sådana kan man få ned filstorleken, i 

olika hög grad beroende på vilken komprimerings- metod som används. 

[Gonzales 1993] 

2.6.1 Förstörande och oförstörande 

Man talar ofta om två slags komprimering, förstörande och oförstörande 

komprimering. Med förstörande komprimering menas att filen tappar i kvalitet 

                                                
9 Denna teknik att kombinera film från övervakningskameror med digitalfoton och film tagna efteråt i en 
programvara användes med gott resultat i Anna Lindh utredningen [3dphoto 2004] 
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när den öppnas igen och används. Det blir förvrängningar i bilden. Naturligtvis är 

det inte så lyckat, men med förstörande komprimering kan man "pressa ihop" 

filen betydligt mer än med oförstörande. Eftersom det finns många tillfällen då 

det inte alls eller nästan inte alls märks att kvaliteten försämrats, kan försämringen 

vara ett billigt pris att betala för att få ned storleken ordentligt [Gonzales 1993]. 

Tidigare så har det främst varit viktigt för hanteringen av bilder som skall skickas 

över Internet eller interna system med låg kapacitet, men med introduktionen av 

”Bildtjänsten” så kommer detta problem även att behöva lösas inom polisen och 

rättsystemet. 

2.6.2 Exempel på förstörande bildkomprimering 

JPEG, .jpg, är ett exempel på förstörande komprimeringsformat. I alla moderna 

bildbehandlingsprogram kan man ange hur hårt bilden skall komprimeras när man 

sparar den som JPG, och det blir väsentlig skillnad på resultatet mellan 

komprimeringsintervallen.  

Ju lägre komprimeringsgrad, desto högre kvalitet på bilden och tvärt om 

[Gonzales 1993]. I Bilaga 2 visas två varianter av samma bild, skillnaden är 

vilken komprimeringsgrad som valts när man sparade samma bildfil. Båda 

bilderna har sparats en gång, varje gång bilden sparas på nytt uppstår nya 

förvrängningar. JPEG är alltså inte ett lämpligt format för värdefulla bilder man 

vill arkivera digitalt, och helt uteslutet om man ägnar sig åt bildbehandling10. 

Däremot är det ytterst lämpligt för bilder som skall publiceras på webb eller 

intraweb, och det är ju mycket enkelt att ta fram sitt TIFF-original och spara det 

som JPEG när bilden skall användas i sådana sammanhang. 

                                                
10 Detta blir till ett problem då de flesta lättanvända digitalkamerorna inte använder TIFF som är ett 
okomprimerat format, det blir då mycket viktigt att ställa in kamerans JPG-kompression på rätt sätt. 
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2.7 Upplösning 

När man håller på med bildbehandling kommer man mycket snart till problem 

som gör att man måste sätta sig in i vad uttrycket "bildupplösning" innebär. 

2.7.1 Begrepp 

Det finns flera sätt att ange upplösningen för en bild. Ett är dpi, dots per inch, som 

man ofta träffar på. Det används för att ange hur många punkter per tum bilden 

byggs upp av när man skriver ut den. Ju fler punkter per tum skrivaren klarar, 

desto skarpare bild får man på papperet. Ofta är antalet punkter per tum olika för 

bredd och höjd på bilden. 

När man arbetar i datorn med sin bild, är antalet pixels per inch, ppi, av stort 

intresse. Det är i det stora hela samma sak som dpi. I datorn byggs bilden upp av 

pixlar, bildpunkter. Även här gäller att ju fler pixlar per tum, desto skarpare bild. 

För att sedan virra till begreppen ordentligt, har även bildskärmen en upplösning. 

Men den mäts inte i dpi eller ppi, utan bara i pixlar. Pixlar per skärm, skulle man 

kunna säga. Vanliga skärmupplösningar är 800 x 600 och 1024 x 768. Äldre 

skärmar kan ha 640 x 480 eller lägre, nyare och större skärmar kan ha 1280 x 

1024 pixlar eller ännu fler. Om bilderna bara skall visas på datorskärm, till 

exempel på en webbsida, i ett digitalt fotoalbum eller en egenhändigt framställd 

skärmsläckare, då spelar det ingen som helst roll. Men om man vill skriva ut 

bilden blir skillnaden plötsligt mycket stor.  

2.7.2 Internet 

Bilder som skall användas på Internet/intraweb eller endast presenteras på dator 

kan av praktiska skäl inte ha särskilt hög upplösning. För bilder som skall läggas 

upp på en hemsida är 72 dpi eller däromkring fullt tillräckligt. Man kan använda 

ännu lägre upplösning i vissa fall för att hålla nere filstorlek och nedladdningstid. 

Dock bör man hålla i minnet att lägre upplösning ger sämre bildkvalitet. 

2.7.3 Utskrift eller publicering i tryckt material 

Bilder som skall användas för utskrift eller publicering i tryckt materiel, kräver 

däremot hög upplösning. För utskrift på skrivare gäller dock att högre 

bildupplösning än skrivarens egen upplösningsförmåga är meningslös ur 
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kvalitetssynpunkt. För tryck gäller att högsta möjliga upplösning skall användas, 

300 dpi brukar vara minimum. 

Mycket höga upplösningar ger problem när man arbetar med bilderna. En bild 

som är 2,5 x 2,5 cm, ungefär 1 x 1 tum, och har upplösningen 1200 dpi ryms inte 

på skärmen för de flesta datorägare. En bild i samma upplösning som är 10 x 10 

cm i utskrift blir alltså oerhört svårarbetad i datorn, en A4-bild ska vi bara inte 

tala om.. Men upplösningen 300 dpi ger en kvalitet som är långt högre än 

nödvändigt i de flesta fall (om det inte handlar om bilder för tryck), 150 dpi 

brukar vara fullt tillräckligt för utskriftsbilder. 

2.7.4 Högre upplösning 

Ju högre upplösning, desto större bildfil. En bild som i upplösning 300 dpi tar upp 

138 kB, kan enkelt modifieras till exakt samma utskriftsformat men med 

upplösningen 150 dpi, och tar då upp endast 21 kB som en komprimerad jpeg-bild 

[Gonzales 1993]. Om man skannade bilder i ungefär A4-format och 300 dpi 

TIFF-filer ligger de på 15 - 16 MB i filstorlek. Ännu högre upplösning resulterar 

snabbt i bildfiler på både 50 och 100 MB. Har man ont om hårddisk- utrymme 

kan man spara mycket genom att inte ha högre bildupplösning än nödvändigt.  

2.8 Canon 

TIPA (Technical Image Press Association) har belönat Canon för ”Bästa teknik 

2004 - Dataverifieringssats DVK-E2”. Canons Dataverifieringssats DVK-E2 är i 

dagsläget konstruerad för användning med de digitala systemkamerorna EOS-

1Ds, EOS-1D Mark II och EOS 20D. Detta tillbehör gör det möjligt att bevisa 

bilder som är tagna med dessa kameror inte är förfalskade eller manipulerade på 

något sätt.  

TIPA-juryn sa:  

o ”Digital fotografi har ett inbyggt problem med bildernas autenciteten. Vem som 

helst kan ändra en bild. Det gör det omöjligt att använda digitala bilder i juridiska 

sammanhang och andra former av fotografi där autenciteten är ett krav. Canons 

program för dataverifiering löser det här problemet genom att lägga till ett 

”äkthetssigill” till de digitala bilderna.” 

Detta går till så att kameran i en bilds metadata lägger till en lång sträng av 

bokstäver och siffror, dessa utgör en representation av hur bilden är uppbyggd på 
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pixelnivå. Denna sekvens kan man inte utan mycket stor svårighet förfalska (ännu 

har ingen knäckt hur sekvensen är konstruerad) vilket gör att man sedan med 

hjälp av verifieringssatsen kan jämföra bilden med sekvensen och då säga om den 

manipulerats eller ändrats från originalet som togs. Programmet kan dock inte 

säga vilka ändringar som utförts. 
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3 Resultat & Diskussion 
Syftet med detta arbete var dels att ge en orientering till blivande aspiranter om 

ämnet digitala bilder samt hur bevisprövning sker i Sverige. Jag ville också bidra 

till en ökad förståelse av hur detta påverkar polisens del i rättskedjan samt se om 

det fanns några gemensamma riktlinjer för hur detta skall hanteras. I takt med den 

snabba utvecklingen riskerar bilder, särskilt fotografier, att mista sin traditionella 

trovärdighet. Det går många gånger inte att se på en bild om den är manipulerad 

eller om den är äkta. Kan vi lita på de bilder som gör anspråk på att spegla 

verkliga händelser och skeenden? Hur kan utvalda bilder förvanskas och läggas 

tillrätta för att passa vissa ändamål? På vilka sätt kan bilder vara manipulerade? 

Inte bara bilden i sig utan även andra omständigheter, t ex urvalet av bilder, 

bildredigeringen, bilden i sin kontext, är väsentliga faktorer att beakta i det här 

sammanhanget. En viktig aspekt av bildmanipulering är urvalet bland alla de olika 

bilder som skildrar en viss händelse. Vad hände före respektive efter det skeende 

eller den situation som bilden vill skildra? Vad hände runt omkring? På vilket sätt 

är händelser och skeenden beskrivna i bildtexterna? Hur vanligt kam man tro att 

det är med manipulerade bilder? 

 

Allt detta är saker som vi måste beakta när vi använder oss av bilder. I dag är det 

ingen rätt som i Sverige ifrågasätter bildens trovärdighet i någon större 

utsträckning. Detta är dock något som domstolar i andra länder redan har fått 

uppmärksamma och i USA skall en bild uppfylla vissa lagliga kriterier för att 

kunna användas i domstol [SWGIT 2002]. I dagens Sverige så litar rätten på 

fotografens ord, och även om det i sig är ett krav att man kan lita på det polisen 

säger (annars så tror jag att hela rättsskipningen skulle falla) så känns det som om 

fotografier i sig borde kunna visa att de inte är manipulerade. Skulle man då på 

riksplanet fatta beslut om att man (exempelvis) bara använder Canon-kameror 

med DVK-E2 möjlighet kombinerat med att bilden laddas direkt upp till 

”Bildtjänsten” utan att passera någon dator med bildbehandlingsprogram typ 

photoshop, då behöver man i alla fall aldrig komma i diskussion om en bild är en 

redigerad originalbild eller inte. Därefter kan den fotograf eller tekniker som 

behöver jobba med en bild ladda ned den från ”Bildtjänsten” och arbeta med en 

kopia av originalbilden. Optimalt skulle det dessutom vara om man inhandlade ett 
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plugin till Adobe Photoshop (om det nu är det som skall användas) som loggade 

de förändringssteg/manipulationer som utförs på en bild så man kunde 

spara/skriva ut dem och bifoga med bilden så att det alltid går att nå samma 

resultat från originalet. Genom detta skulle vi uppnå en större rättssäkerhet där 

man aldrig skulle kunna ifrågasätta en person som har arbetat med bilden, därvid 

skulle rätten också slippa sätta sig in i exakt hur de olika processerna fungerar 

utan våga lita i större utsträckning på det material man får i sin hand.  

Vad gäller urvalet av vilka bilder man tar med/visar så blir det svårare. Alla som 

någon gång arbetat med en FUP11 inser att man alltid måste rensa i det material 

som tas med i slutändan, oavsett om det gäller bilder, förhör, eller andra 

utredningsuppgifter. Därvid är det självklart svårt att ge en central riktlinje för att 

vad som skall fotograferas eller inte, likväl för vilka fotografier som skall tas med 

vid presentationen av FUP:en. Här ligger Svensk polis långt framme idag med sitt 

tänkande att även om syftet med en FUP är att man skall kunna väcka åtal mot en 

eller flera personer så skall ALLTID alla saker som talar så väl FÖR som EMOT 

denne person tas med. Det gäller för åklagaren att se samband och lägga ihop en 

helhet utav de delar som utredare och tekniker förser dem med. Det finns en risk att 

uppgifter kan tas ur sitt sammanhang för att passa ihop med utredningen. Så även 

om polisen i tanken är opartisk så tror jag att man ofta är inställd på att fälla, även 

om det sker omedvetet. 

Jag kan bara uppmana alla poliser till att alltid ta fler bilder än vad som man tror 

behövs så att inte urvalet blir en begränsande faktor (tänk bara på era 

semesterbilder, hur många är ni nöjda med och hur många gånger önskar ni att ni 

tagit ytterligare något?), vidare så skall de poliser som jobbar med en FU begära 

att få se alla bilder som är tagna i en utredning och inte bara de bilder som en 

tekniker eller utredare tagit (givetvis inte om det är ett enklare brott som redan är 

uppklarat) då de bilderna bara speglar dennes uppfattning om situationen.  

Efter att ha genomfört detta arbete kan jag nu se att resultatet inte blev entydigt. 

Det kan konstateras efter de litteraturstudier och intervjuer jag gjort att det inte 

finns några gemensamma riktlinjer, typ FAP12, ännu men vissa tror att det måste 

komma inom en snar framtid. Innan dess så har det dock blivit så att varje lokal 

                                                
11 Förundersökningsprotokoll. Det protokoll som en utredare framställer och som innehåller alla förhör, teknisk 
bevisning osv. 
12 Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet. 
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myndighet går sin egen väg, det varierar till och med inom olika avdelningar på 

samma myndighet. I Västerort har man gjort precis tvärt om och går i bräschen 

för den digitala utvecklingen och man är också en av huvudparterna i 

utvecklingen och testkörningen av polisens nya bildtjänst. Om man tittar 

internationellt så har de i USA med hjälp av SWGIT kommit så långt att man 

redan hunnit publicera flera guider kring bildhantering, därvid så ligger man alltså 

i USA med deras komplicerade rättsystem mycket längre fram än vad vi gör här i 

Sverige både vad avser information och utbildning. Till skillnad från frågorna 

kring polisen och polisens föreskrifter så har jag däremot kommit fram till att 

användandet av digitala bilder inom ramen för en rättegång inte möter något 

hinder om vi bara ser till att hantera dem på rätt sätt under förundersökningens 

gång. I dag så skrivs bilderna oftast ut på papper och bifogas i olika protokoll som 

ingår i förundersökningen men det finns inget vad jag kan hitta som skulle hindra 

att bilder i stället regelmässigt presenterades digitalt vid en rättegång om bara 

lämplig utrustning fanns att tillgå i rättssalen. Däremot så tror jag inte att detta 

kommer att vara något vi ser i närtid förutom i stora utredningar med mycket 

beslagtagna bilder som bevismaterial, till exempel i pedofilmål. Polisens 

användande av digitala bilder kommer till stor del att underlättas den dag som alla 

poliser får tillgång till den nya bildtjänsten. Kan det sedan följas upp med att det 

tas fram nya FAP:ar som säger vad för typ av kameror som skall användas, vem 

som skall ha kameror (i mitt tycke borde det vara alla patruller och utredare), hur 

lagringsmedierna skall hanteras och dokumenteras osv kommer Sveriges 

polisväsende att vara på god väg in i de digitala fotografiernas tidsålder. 

 

Jag tycker slutligen att jag på det begränsade utrymme som detta arbete utgör 

lyckats ge en ”bild” av hur en bild är uppbyggd och hur våran uppfattning av den 

påverkas så att alla kan vara medvetna om när en varningsklocka skall börja ringa. 
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4 Bilagor 

4.1 Bilaga 1: Ex Bildmanipulation 

 
 

 
 
De saker som är ändrade från Bild 1 till Bild 2 är: 
Borttaget – En vit och brun kartong som det står 40 på, del av en mugg som sticker fram till vänster om 
kartongen. 
Ditlagt – En docka föreställande en polis, blomblad och stam på blomman ovanför LL i Dell-logon, ett till synes 
utvikt papper på pappersrullen till vänster i bild. 
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4.2 Bilaga 2: Ex Bildkomprimering 

 

    
 
Så här ser bilderna ut i ”normal” storlek, båda två ser fullt godkända ut för normalt bruk. 
 

 
 
Så här ser dock bilderna ut om man förstorar dem lite. Om man då tittar noggrant på den högra bilden så ser 
man att den är uppbyggd av mycket ”grövre” fyrkanter än den vänstra, dessutom så har detaljerna i varje 
fyrkant slätats ut. Detta gör att om vi sparar bilden med en hårdare komprimering så kan vi inte förstora upp den 
vid ett senare tillfälle för att leta detaljer i bilden. Har man riktigt otur så kan komprimeringen göra att en person 
eller sak inte längre går att känna igen. 
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