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ABSTRACT	
Recent software innovations have made it easy to manipulate video 
and voice recordings. Thus the intentions, the software could easily 
be misused and become a powerful tool for those who deliberately 
tries to misinform the public through manipulated information. As 
the manipulated information become more sophisticated, the 
demands on the journalists’ ability to tell real representations from 
manipulated will increase. 
	
This study explores how prepared some of the leading Swedish 
news outlets are for the advancing technology. Through semi 
structured interviews have experts in the field expressed what kind 
of resources the journalists need to detect manipulated sources, and 
then have three editorial offices responded whether they possess or 
are prepared to acquire such tools and competence. The conclusion 
is that the targeted news outlets did not have the full capability to 
detect both manipulated video and voice recordings in-house at the 
time the study was made. 
	
SAMMANFATTNING	
Ny mjukvaruutveckling inom video- och ljudteknik har under de 
senaste åren gjort det enklare än någonsin att manipulera video- och 
ljudmaterial. Sådan mjukvara skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg 
för att sprida desinformation och manipulerad information till 
allmänheten. Allt eftersom manipulation av den här typen blir mer 
sofistikerad ökar kraven på journalisters förmåga att skilja 
autentiskt material från äkta. 	
	
Den här studien undersöker hur förberedda några av Sveriges 
ledande nyhetsredaktioner är på de nya teknologierna. Genom 
semistrukturerade intervjuer har experter inom relevanta områden 
svarat på vilka typer av resurser som krävs för att detektera den här 
typen av manipulerat material, sedan har representanter för tre 
svenska redaktioner svarat på om de upplever att redaktionen har 
de resurser som krävs. Slutsatsen är att redaktionerna överlag 
saknade samtliga av de resurser som krävdes för att detektera 
manipulerat video- och ljudmaterial in-house vid den tidpunkt då 
studien genomfördes. 	
	
Nyckelord	
Manipulerat video- och ljudmaterial; Face2Face; Adobe VoCo; 
svenska mediehus; resurser; verifiera material; fabricerat material.  
	

                                                             
1https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/26/fake-news-
obama-video-trump-Face2Face-doctored-content	
2http://www.bbc.com/news/technology-37899902	

1.  INTRODUKTION	
“The history of journalism is in many ways defined by 
technological change”, John Pavlik, The Impact of Technology on 
Journalism [3].  
	
Nya teknologier har alltid medfört utmaningar och möjligheter för 
journalistiken [3]. Allt från Gutenbergs tryckpress som lade 
grunden för papperstidningen, till telefonen som drastiskt ändrade 
journalistens arbetsmetoder. De senaste decenniernas teknologiska 
utveckling med digitaliseringen och internets spridning har medfört 
liknande paradigmskiften i journalistiken [ibid].  
	
I Nationalencyklopedin definieras journalistik som insamling, 
urval, bearbetning och presentation av information och 
nyhetsmaterial i massmedier [1]. Ett av journalistikens främsta 
verktyg för att göra det är källkritiken. En källa är det material ur 
vilken journalisten hämtar sin information, det kan vara allt ifrån 
ett brev, en presskonferens, en ljudinspelning till ett fysiskt material 
som ett fingeravtryck. Källkritikens och då också journalistikens 
uppgift är att granska trovärdigheten hos de källorna [2].  
	
Internet har inneburit utmaningar för journalistiken i form av bland 
annat ändrade konsumentmönster, ökad konkurrens om läsarna och 
förändrade ekonomiska förutsättningar [4]. Digitaliseringen har å 
andra sidan inneburit nya möjligheter för att sprida och presentera 
journalistik [5][3] och distributions-kostnaderna har blivit betydligt 
lägre [6, sid 12]. Internet har bland annat blivit ett kraftfullt verktyg 
för journalister att förstå och undersöka samtiden och används 
numer som ett redskap för research och insamling av material [5].  
	
Digitaliseringen har också banat väg för nya teknologier som 
möjliggör olika typer av manipulering av informationskällor. 
Under 1990-talet revolutionerades möjligheten till bildredigering 
och under de senaste åren har samma utveckling börjat ske inom 
rörlig bild (video) och ljud. Nya teknologier gör det idag möjligt att 
manipulera ljud- och rörlig bild så att det går att få vem som helst 
att se ut att säga vad som helst, om än inte helt felfritt. Aldrig har 
verktygen för manipulering varit så kraftfulla som nu och runt om 
i världen skriver journalister om problematiken - kommer vi kunna 
lita på det vi ser? 123 
 
Vad händer med förtroendet för massmedia i en värld där ljud och 
rörlig bild enkelt kan manipuleras? Hur kommer journalister 
hantera de nya teknologierna?  Den här studien handlar om de nya 

3https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/02/12/h
ere-are-the-tools-that-could-be-used-to-create-the-fake-news-of-
the-future/?noredirect=on&utm_term=.48f27d0a9d17 
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teknologierna i en journalistisk kontext och undersöker vilka 
resurser som krävs för att arbeta källkritiskt med material som 
manipulerats med hjälp av dem, och huruvida några svenska 
redaktioner upplever att de har de resurserna.	
 
1.2 Bakgrund	
“The primary purpose of journalism is to provide citizens with the 
information they need to be free and self-governing” 	
 
Citatet är taget ur Bill Kovachs och Tom Rosenstiels bok The 
Elements of Journalism. Kovach och Rosenstiel redogör bland 
annat för de nio huvudprinciper som journalistiken ska hålla sig till. 
Principerna började utformas 1997 av ‘Committee of Concerned 
Journalists’ i nära dialog med amerikanska medborgare och 
journalister [7, sid 6]. Två av de nio är särskilt intressanta för den 
här studien:	

- Journalism’s first obligation is to the truth	
- Its essence is a discipline of verification 

	
I Sverige finns liknande pressetiska principer och har funnits sedan 
1923 då Publicistklubbens publiceringsregler etablerades [8]. 
	
Publikationen Spelregler för press, radio och TV 4 är framtagen av 
Pressens Samarbetsnämnd och innehåller tumregler för hur 
journalister bör arbeta. En aktör som är ansluten till det pressetiska 
systemet, som i den här uppsatsen benämns ‘traditionell media’, 
och som bryter mot någon av reglerna kan fällas av det 
självsanerande organet Pressens Opinionsnämnd5 som drivs och 
finansieras av pressens branschorganisationer. En rubrik i de 
svenska publicitetsreglerna är att journalister ska “Ge korrekta 
nyheter” och efterföljs av riktlinjerna: 

- Massmediernas roll i samhället och allmänhetens 
förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig 
nyhetsförmedling  

- Var kritisk mot nyhetskällorna 
- Felaktiga uppgifter ska rättas 

 
En av journalistikens viktigaste metoder för att förmedla korrekta 
nyheter är källkritik [7, sid 27]. Journalister använder allt från 
offentliga handlingar, ögonvittnen, till undersökningar som källor. 
I dag använder journalister även sociala medier, digitala 
forskningsrapporter, databaser och andra digitala plattformar för att 
hitta nyheter och källor på internet [9]. Läsare kan enkelt skicka in 
bilder och tips till redaktionerna via krypterad e-post eller sociala 
medier, det här ställer nya krav på journalisternas förmåga att 
bedöma källors trovärdighet [9].  
	
Internet har gjort det möjligt för nästan vem som helst att publicera 
sig. Mediehusen har mött allt hårdare konkurrens om annonsörerna 
från nya aktörer på mediemarknaden såsom bloggar och stora 
företag som Google och Facebook [10]. Den ökade konkurrensen 
har lett till nedskärningar på redaktionerna under det senaste 
decenniet, under 00-talet krympte de svenska redaktionerna med 20 
procent [11].  
	
Digitaliseringen har också skapat en lukrativ marknad för 
fabricerade och manipulerade nyheter, något som bland annat tog 

                                                             
4https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-
och-tv 
5https://po.se 
6http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistan-
2017/nyord-2017.html 

sig uttryck under det amerikanska valet 2016 [13]. Nyheter som, 
delvis eller helt, var fabricerade fick stor spridning. En nyhet som 
spreds under det amerikanska valet påstod att en pizzeria i 
Washington sysslade med barnsexhandel i källaren och att det 
skedde under ledning av Hillary Clinton [13]. Nyheten ledde till 
skottlossning inne på pizzerian den 4 december 2016 [ibid]. 
Uttrycket fejkade nyheter har även blivit ett vedertaget begrepp i 
Sverige. Några av de svenska nyorden 2017 var “alternativa fakta”, 
“fejkade nyheter”, och “postfaktiskt”.6 Ord som indikerar att 
diskussionen om objektivitets- och verklighetsbegreppet är på 
agendan i Sverige idag.  
	
Digitaliseringen har inneburit att mediehusen kan publicera dygnet 
runt till skillnad från tidigare då det skedde en gång om dagen [4]. 
Detta har lett till att mediehusen strävar efter att vara först ut med 
det senaste, men att vara snabb innebär också att det blir fel ibland. 
Under terrordådet i Stockholm rapporterade flera svenska 
mediehus om skottlossning på Fridhemsplan, något som senare 
dementerades7. 
	
Digitaliseringen revolutionerade möjligheten att manipulera bilder, 
animera rörlig bild och gjorde verktygen tillgängliga för 
allmänheten [24, sid 1]. Under de senaste åren har mer avancerade 
verktyg för manipulation utvecklats. Ett sådant verktyg är 
mjukvaran Face2Face8, rörelsedriven ansiktsanimering i realtid, 
som togs fram i en studie vid Stanford University, University of 
Erlangen-Nuremberg och Max-Planck-Institute for Informatics 
2016. Face2Face gör det möjligt att projicera ansiktsuttryck på en 
person i en förinspelad video i realtid. Den här teknologin har 
tidigare använts inom animation, men inte implementerats på 
människoansikten förrän nu [25].  
	
Ett annat kraftfullt verktyg för den här typen av manipulering är 
Adobe VoCo9, en mjukvara för talmanipulation, som presenterades 
på ett Adobe-event 2016 men som ännu inte har lanserats för 
allmänheten. Programmet ger användaren möjlighet att utifrån en 
ljudinspelning av en persons röst ändra vad personen säger via en 
textruta. VoCo kan också konstruera nya meningar som personen 
inte tidigare sagt.  
	
I kombination kan de här teknologierna användas för att manipulera 
ljud- och videomaterial och ändra både en persons tal och mimik. 
Risken finns att teknologierna kommer missbrukas för att sprida 
manipulerat innehåll i sociala medier eller skicka sådant material 
till redaktionernas tipsa-funktioner. Teknologierna kan på så sätt 
komma att komplicera journalisters arbete med källkritik.	
 
1.3 Syfte & frågeställning	
Eftersom journalistiken möter ökad konkurrens från både 
privatpersoner och stora företag som Facebook och Google behöver 
den utmärka sig för att behålla läsarna. I det gigantiska 
informationsflödet som internet innebär sprids även 
desinformation, nonsens och fabricerade nyheter [9]. I en tid av 
motsägelsefulla fakta borde rimligtvis efterfrågan på 
faktagranskare och forskning öka, liksom behovet av att sätta 
världshändelser i en kontext [ibid]. Enligt många kan 

7https://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-battre-for-
manga-varningar-an-for-fa/ 
8http://niessnerlab.org/projects/thies2016face.html 
9https://www.youtube.com/watch?v=I3l4XLZ59iw 
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journalistikens nya ‘raison d’etre’ (‘reason to be’), delvis vara att 
orientera läsarna i ett gigantiskt informationsflöde [9] [15].	
 
“Journalism’s first obligation is to the truth”, skriver Bill Kovach 
och Tom Rosenstiel i The elements of journalism [7, sid 9]. För att 
kunna uppfylla det krävs trovärdiga källor. Om manipulerade 
video- och ljudfiler får spridning kan journalister få svårt att avgöra 
vilket material som är autentiskt. I en tid när mediehusen dessutom 
behöver rapportera i en snabbare takt än tidigare behöver 
redaktionerna metoder för att snabbt avgöra vad som är manipulerat 
och vad som är autentiskt material. 
	
Därför är det relevant att undersöka vilka källkritiska utmaningar 
journalistiken står inför i en kontext av teknologier som Face2Face 
och Adobe VoCo, vilka resurser som krävs för att detektera 
manipulerat material och utröna om de svenska mediehusen 
upplever att de har de resurserna. Den här studien kommer därför 
besvara frågeställningen: 
	
Vilka resurser behövs för att arbeta källkritiskt med rörlig bild- och 
ljudmaterial som manipulerats med hjälp av teknologier som 
Face2Face och Adobe VoCo, och upplever några svenska 
redaktioner att de har dessa resurser idag?	
 
 
2.  TEORI OCH RELATERAD 
FORSKNING	
Litteraturstudien är gjord i syfte att rama in problemformuleringen 
av tidigare publicerat material och teori.  
	
2.1 Genomförande	
I litteraturstudien användes till största del databaserna Google 
Scholar, Taylor & Francis Online och KTHB Primo och 
sökningarna baserades på nyckelord. Även relaterad och citerad 
forskning användes. 
	
Sökord (svenska och engelska):  källkritik; mediehus; Face2Face; 
ansiktsanimering; Adobe VoCo; talmanipulation; manipulation; 
talsyntes; lip sync.  
	
2.2 Tidigare forskning 	
I en artikel publicerad i journalen ‘Journalism Studies’ föreslår 
John Pavlik att ny teknologi brett påverkar journalistiken inom fyra 
områden: 1. Hur journalister arbetar. 2. Innehållet i nyheterna. 3. 
Strukturen för hur redaktionen är organiserad och 4. Relationen 
mellan nyhetsorganisationer och deras läsare [3]. 
	
Internet har ändrat spelplanen för journalistiken. Fördelarna som 
förändringen burit med sig är bland annat ökad interaktivitet med 
läsarna, nya publiceringskanaler och sänkta distributionskostnader 
[5] [15, sid 13]. Internet har inneburit mediekonvergens, det vill 
säga att olika typer av medieformer sammanslagits. Tidningarna 
kallar sig numer för mediehus och tv-kanalerna publicerar text [14]. 
SVT som tidigare enbart publicerade via analog television, 
använder idag både text, korta klipp och bilder på sina plattformar. 
Samma sak gäller dags- och kvällstidningarna så som DN, SvD och 

                                                             
10http://medieakademien.se/2018/03/har-ar-fortroendebarometern-
2018/ 
11https://edition.cnn.com/2017/11/26/opinions/fake-news-and-
disinformation-opinion-wardle-derakhshan/index.html 

Aftonbladet, idag publicerar de både video, bildspel och ljudfiler. 
Med hjälp av ny teknologi är det idag relativt enkelt att sända i 
realtid vilket inneburit att de flesta mediehus erbjuder sina läsare 
livesändningar. Det här ställer nya krav på journalisterna. Ofta 
förväntas de ha en bred kompetens inom olika publiceringsformer 
[5, sid 254].  
	
Å andra sidan har internet inneburit en hårdare konkurrens om 
annonsörerna och en kontinuerlig deadline där det handlar om att 
vara först ut med det senaste [15]. I och med att mycket information 
går att hitta på internet har också arbetet delvis ändrats då många 
journalister idag arbetar med att skriva så kallade rewrites, alltså 
skriva om redan existerade nyheter [15]. 
	
I en studie gjord vid Stanford University Education Group 2016 
[16] fick amerikanska studenter i olika åldrar ta del av material och 
sedan svara på frågor som bland annat berörde källkritik och 
huruvida studenterna kunde urskilja reklam från nyheter. Resultatet 
förvånade forskarna, 80% av de 203 högstadieeleverna som deltog 
kunde inte urskilja en annons från en nyhetsartikel trots att det stod 
“sponsored content” på annonsen.  
	
I USA ser man en trend att förtroendet för de traditionella medierna 
sjunker, å andra sidan har amerikaner konsumerat mer nyheter än 
någonsin under det senaste decenniet [17]. Enligt 
förtroendebarometern har kvällstidningarna Aftonbladet och 
Expressen relativt stabilt förtroende, förtroendet för DN har sjunkit 
med mer än 10 procentenheter de senaste tio åren men 2018 vände 
dock trenden något för dem10. Även förtroendet för TV4, SVT och 
SR har sjunkit stadigt sedan 2012. 
	
Internet har också inneburit att journalister förlorar läsare till nya 
aktörer på mediemarknaden. Alternativa medier har blivit ett 
vedertaget begrepp i Sverige under de senaste åren. Plattformar 
som, till skillnad från traditionell media, inte är anslutna till det 
pressetiska systemet och som sprider ideologiskt laddat innehåll. 
De alternativa medierna, å andra sidan, anklagar ofta traditionell 
media för att vara partisk och vänstervriden [18]. 
	
Fejkade nyheter har funnits i alla tider [2] men problemet har 
intensifierats i och med internet [13]. Begreppet fejkade nyheter är 
på många sätt komplext då det saknas en gängse definition och bör 
snarare användas som ett paraplybegrepp till ett bredare fenomen. 
Flera forskare definierar fejkade nyheter som: “news articles that 
are intentionally and verifiably false, and could mislead readers” 
[13]. Begreppet är dock kontroversiellt. USA:s president Donald 
Trump har använt det för att beskriva traditionell media och allt fler 
journalister menar nu att begreppet bör undvikas11 12, trots detta 
används ordet ofta inom forskning.  
	
I en ny studie har forskare från MIT [19] analyserat 126 000 
omtvistade nyheter, som sträcker sig över tio års tid, som re-
tweetats av över 3 miljoner Twitter-användare. Resultatet är 
entydigt - sanningen kan inte konkurrera med rykten och bluff. En 
fejkad nyhet når, enligt studien, ut sex gånger snabbare till 1500 
människor än vad en sann nyhet gör [19]. 
 

12https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/07/commons
-committee-must-not-use-term-fake-news-in-us-hearing 
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Fejkade nyheter kan, enligt en studie som analyserat hur begreppet 
används i ett tjugotal amerikanska studier, delas upp i sex 
underkategorier: 1. Satir, 2. Parodi, 3. Fabricerade nyheter, 4. 
Manipulation, 5. Reklam, 6. Propaganda [13].  
	
Den här studien kommer fokusera på termen manipulation och då 
specifikt av ljud- och videomaterial, alltså då originalfiler ändrats 
och innebörden blivit en annan. Incitamenten för sådan 
manipulation kan vara många, däribland ekonomiska och politiska, 
men någon djupdykning i motiven kommer inte göras i den här 
studien.  
	
Internet gjorde manipuleringen av bilder betydligt enklare än 
tidigare. I boken Phototruth or Photofiction från 2002 undersöker 
Thomas Wheeler det problemet och konstaterar: “Some 
consequences of all this remain unclear, but certainly the 
assumption that "seeing is believing" is under assault” [24, sid 36]. 
	
Face2Face gör det möjligt för vem som helst att med en vanlig RGB 
webbkamera mappa sina ansiktsrörelser för att i realtid projicera 
rörelserna på ett annat ansikte i en video. Under de senaste åren har 
rörelsedriven ansiktsanimering dykt upp och metoden har blivit allt 
mer populär för att animera datorgenererade avatarer i videospel 
och i filmer. Face2Face bygger på monokulära videosekvenser i 
RGB. Istället för att projicera mimiken på virtuella karaktärer gör 
Face2Face det möjligt att projicera mimiken på ett riktigt ansikte i 
realtid, online. I studien används vanliga Youtube-klipp med målet 
att: “We aim to modify the target video in a photo-realistic fashion, 
such that it is virtually impossible to notice the manipulations.” 
[25].  
	
Prototypen Adobe VoCo presenterades i november 2016 under 
föredraget ‘Adobe Max’ och fick snabbt stor uppmärksamhet 
världen över [20]. Adobe VoCo bygger på talsyntes där det går att 
ändra i tal via en textruta och på så sätt få en person att säga vad 
som helst13. Teknologin kallas “Photoshop för röster”. 20 minuter 
av tal av en persons röst räcker för att Adobe VoCo ska kunna skapa 
helt nya meningar utifrån originalfilen och personens röst [20]. 
Adobe VoCo har ännu inte lanserats och huruvida lanseringen 
kommer att bli av är ännu oklart. Det finns fler teknologier som 
liknar Adobe VoCo, däribland Lyrebird14. Det banbrytande med de 
nya teknologierna är att enbart ett fåtal samplingar av en röst 
behövs för att det ska gå att skapa meningar av hög kvalitet 
[20].  Enligt Adobe kommer manipulationer motarbetas genom 
vattenmärkning av de filer som skapats genom Adobe VoCo. En 
sådan vattenmärkning kan innebära att en frekvens som inte 
uppfattas av det mänskliga örats implementeras i ljudfilen, en 
frekvens som sedan går att upptäcka via spektrogram [ibid]. Å 
andra sidan blir teknologin allt mer förfinad och allt fler företag 
utvecklar den här typen av mjukvara [ibid]. Teknik bakom Adobe 
VoCo är en affärshemlighet, brett kallas den här typen av teknologi 
för talsyntes och består av ett TTS-system (text till tal). I artikeln 
“The synthetization of human voice” redogör Oliver Bendel för 
potentiella områden där den här typen av TTS-system kan komma 
att missbrukas. Bendel nämner i första hand att människor som ofta 
intervjuas kan bli måltavlor, liksom nyhetsuppläsare. Vidare 
nämner Bendel att artificiell röst kan få en starkare genomslagskraft 
i kombination med video, då det visuella tar upp en del av tittarens 
uppmärksamhet, vilket gör att tittaren i högre grad upplever den 
artificiella rösten som autentisk [20].  
	
                                                             
13https://www.youtube.com/watch?v=I3l4XLZ59iw 

I februari 2018 släpptes en stor rapport, skriven av 26 framstående 
AI-forskare, om de potentiella hoten som AI kan innebära mot 
mänskligheten. I rapporten diskuteras bland annat hur falska 
nyheter och manipulation av röst och ljud kan komma att skada den 
nationella säkerheten och det politiska landskapet [21]. I rapporten 
skriver de att de här teknologierna riskerar sänka bevisvärdet i ljud- 
och videofiler: “A video of a crime being committed can serve as 
highly compelling evidence even when provided by an otherwise 
untrustworthy source. In the future, however, AI-enabled high 
quality forgeries may challenge the “seeing is believing” aspect of 
video and audio evidence.” [21]. 	
 
 
3. METOD	
Denna studie har baserats på semistrukturerade intervjuer med 9 
experter, och 4 journalister från redaktionerna DN, Aftonbladet och 
Uppdrag granskning. Syftet med expertintervjuerna var att 
undersöka vilka resurser experterna anser krävs för att detektera 
material som manipulerats med teknologier som Face2Face och 
Adobe VoCo. Intervjuerna på redaktionerna syftade till att 
undersöka om personerna där upplevde att redaktionen hade de 
resurser som experterna ansågs krävdes. I intervjuerna diskuterades 
också problem och utmaningar med den nya teknologin. 
 
En kvalitativ forskningsmetod användes. Enligt Pål Repstads bok 
Närhet och distans [22] är en kvalitativ metod användbar då 
någonting ska studeras under en begränsad tidsram, på djupet och 
med alla nyanser. Repstad skriver: “Om vi under en viss tidsrymd 
studerar ett visst fält – till exempel hur en organisation fungerar – 
kan vi få en nog så direkt förståelse av vad som påverkar vad i 
denna miljö.” [22, sid 22]. Kvalitativ metod innebär också 
flexibilitet gentemot de studerade [ibid], olika svar kan leda till 
olika uppföljningsfrågor. En flexibel metod är att föredra då de 
utvalda experterna är verksamma inom olika fält.  
	
En kvalitativ metod användes även i studien av redaktionerna. De 
intervjuerna var mer styrda än intervjuerna med experterna. Samma 
frågor ställdes till samtliga redaktioner och introduktionen var 
likadan, detta för att resultaten skulle kunna jämföras. Enligt 
Repstad räcker det med kvalitativ studie med en eller ett fåtal 
personer inom en organisation för att få en bra helhetsbild [22, sid 
22], därför anses en kvalitativ metod vara befogad i denna studie. 
	
För att samla in material användes semistrukturerade intervjuer. De 
som intervjuades var experter inom vad som ansågs vara relevanta 
fält; såsom talkommunikation (som innefattar både talsyntes och 
ansiktsanimering), robotik, artificiell intelligens (AI), medieteknik, 
journalistik, och personer med kunskap inom både medieteknik och 
journalistik.  Därefter intervjuades personer med stor insyn i hur tre 
redaktioner arbetar med källkritik; Dagens Nyheter (DN), 
Aftonbladet, och Uppdrag granskning (en redaktion på SVT, 
förkortat UG). 
	
Syftet med intervjuerna var sammanfattningsvis att förstå tre olika 
områden; teknologierna och vilka resurser som krävs för att 
detektera manipulerat material genom att intervjua forskare och 
experter inom tal- och ljudmanipulation, att förstå tekniken i en 
kontext av journalistik genom att intervjua forskare och experter 
inom journalistik, och att intervjua personer på utvalda redaktioner 
för att undersöka hur journalisterna där arbetar med källkritik idag 
och utröna om de anser att de innehar de resurser som forskarna och 

14https://lyrebird.ai 
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experterna anser krävs för att detektera manipulerat material som 
skapats med teknologier som Face2Face och Adobe VoCo. 
	
Valet av redaktion baserades på räckvidd och relevans. Räckvidd 
innebär att mediehuset ska ha stor spridning och nå ut till många 
människor och relevans att mediehuset arbetar källkritiskt utefter 
de publicistiska reglerna (se 1. Introduktion). Vidare valdes tre 
olika typer av redaktioner ut för att undersöka olika typer av 
journalistisk verksamhet. En morgontidning (DN), en kvällstidning 
(Aftonbladet) och en granskande redaktion (Uppdrag granskning). 
	
Studien var uppdelad i två delar och undersökte i ett första skede 
vilka resurser de intervjuade experterna inom teknikområdet anser 
behövs för att detektera video- och ljudfiler som manipulerats med 
teknologier som Face2Face och Adobe VoCo. Därefter 
genomfördes intervjuer med forskare och experter inom 
journalistik och även två erfarna journalister om deras bild av vilka 
typer av resurser som krävs. I den andra delen av studien 
undersöktes de utvalda redaktionerna genom intervjuer med 
relevanta personer på respektive redaktion. Syftet med intervjuerna 
på redaktionerna var att få svar på om personerna på respektive 
redaktion upplevde att redaktionen hade de resurser som experterna 
ansågs krävdes för att arbeta källkritiskt med material som kan ha 
manipulerats med teknologier som Face2Face och Adobe VoCo.  
	
Alla de utförda intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning 
med mobiltelefon. När all data var insamlad påbörjades en 
innehållsanalys. Innehållsanalysen baserades på boken ‘Content-
analysis: an introduction to its methodology’ [23] och bestod i att 
frasera datan från intervjuerna till meningsbärande enheter, leta 
efter mönster och nyckelord för att sedan sammanfatta det mest 
centrala och relevanta [23, sid 241] i resultatdelen. Därefter 
jämfördes resultatet från de olika delarna, resultatet diskuterades 
och analyserades.	
	
3.1 Intervjuer med forskare och experter	
Intervjuerna med experterna var semistrukturerade och kvalitativa, 
där i stort sett samma frågor ställdes till alla experter. Frågorna 
skiljde sig lite beroende på den intervjuade personens bakgrund och 
område.	
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E1 

Gabriel 
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Professor i talkommunikation och 
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E2 

Judith 
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Lärande på KTH 

E3 

Walid  
Al-Saqaf 

Fil. dr och lektor inom medieteknik och 
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E4 

Malin Picha  
Edwardsson 

Fil. dr och lektor inom medieteknik och 
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Journalist och författare E8 

Jack Werner Journalist och författare E9 
 
3.2 Studie och intervjuer med mediehus	
Studien och intervjuerna hos mediehusen var även dessa 
semistrukturerade och kvalitativa, där dock samma frågor ställdes 
till alla intervjuade.  
	
Första delen av intervjuerna hos redaktionerna bestod av att 
undersöka redaktionens källkritiska rutiner idag, men även av att 
diskutera teknologierna, intervjupersonens kunskap om 
teknologierna och kunskapen om teknologierna på redaktionen 
överlag. För att säkerställa att intervjupersonen var införstådd med 
teknologierna Face2Face och Adobe VoCo fick intervjupersonen 
en förklaring av teknologierna, och om intervjupersonen inte kände 
till teknologierna visades videoklipp där teknologierna 
presenterades. 	
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(DN) 

R4 

 
 

4.  RESULTAT 
 

4.1 Intervjuer med forskare och experter	
	
4.1.1 Problemet 	
Majoriteten (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8) av de intervjuade 
experterna ansåg att teknologier som Face2Face och Adobe VoCo 
sannolikt kommer bli ett problem för journalister i framtiden. Flera 
problem identifierades under intervjuerna. Alla intervjupersonerna 
trodde att teknologierna kommer göra det svårare att se vilket 
material som manipulerats i någon mån. 	
	
Intervjuperson E3 nämnde att det finns en risk att 
mediekonsumenter inte längre kommer lita på digitalt material om 
de här teknologierna får stor spridning. En majoritet av de 
intervjuade experterna (E2, E4, E5, E6, E7, E8) uttryckte att det 
finns en risk att en del mediekonsumenter kommer känna misstro 
mot allt och tro att material är manipulerat, trots att det inte är det. 
E7 uttryckte också att teknologierna medför en risk att 
mediekonsumenter inte kommer lita på massmedia, möjligen inte 
ens direktsänt material: “Rent tekniskt kommer det snart vara 
möjligt att ha Stefan Löfven som står och snackar men att det som 
kommer ut på hemsidan är något helt annat.” (E7).  
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Vidare sa E7 att det är skillnad på att vara skeptisk och att vara 
källkritisk, och uttryckte att det kan vara problematiskt att vara 
alltför skeptisk då det riskerar leda till misstro mot allt: “Det är 
väldigt farligt, för det är inte vad källkritik handlar om, att tro att 
allt är falskt.” (E7). 
	
Som en konsekvens av den möjliga misstron mot massmedier 
menade flera av de intervjuade att risken finns att personer väljer 
att tro på det hen vill och som passar in i personens världsbild (E2, 
E6, E7, E8): “Det finns en risk att vi får svårt att hitta en gemensam 
bild av verkligheten.” (E2).  
	
“Även om det är taskigt fakeat köper folk det för att det stämmer in 
i deras bild, deras eget narrativ. Och nu kommer det se ännu bättre 
ut och vara väldigt svårt att få folk att argumentera för att det här 
är fejkat.”(E7) 
	
Ytterligare en aspekt som togs upp som ett problem (E2, E5, E6, 
E8) var att teknologierna gör det enkelt att påstå att handlingar som 
fångats på bild, ljud eller video, är manipulerat trots att det inte är 
det. 
	
“Problemet är inte att det sprids falskt material, problemet är att 
man kan säga att något var falskt fast att det inte var det” (E8) 
	
“Man kan neka till allting nu. Och säga att det är bara påhitt.” 
(E6) 
	
Ett exempel som togs upp av flera intervjupersoner (E2, E7, E8) 
var att den ljudfil där Donald Trump påstås säga “Grab them by the 
pussy” sannolikt hade förkastats som manipulerad av Trump om de 
här teknologierna varit tillgängliga vid tidpunkten då ljudfilen 
uppdagades. 
	
En av intervjupersonerna (E7) nämnde också risken att även 
historiska filer kan komma att förkastas som manipulerade, om det 
finns sådana intressen:	“Jag är helt övertygad om att det kommer 
att finnas folk som menar att videos som vi vet är filmade på 50-
talet är fejkade med dagens teknik även fast det finns tydligt 
dokumenterat att de inte är det.” (E7).  
	
Två av professorerna (E1, E2) trodde att verktygen för att 
manipulera kommer bli lättillgängliga för allmänheten: “Det 
kommer tillslut komma en app där man kan skriva in vad man vill 
att olika makthavare ska säga. Det kanske redan finns?” (E2). 

E1 trodde att teknologierna är under snabb utveckling, att de 
kommer bli vanligare inom en snar tid, och att mängden 
manipulerat material kommer bli stor. Han trodde att de största 
problemen kommer uppstå i en övergångsperiod innan allmänheten 
får kännedom om teknologierna. 	

“Det är klart ett problem, framförallt i en övergångsfas, innan folk 
har lärt sig att man inte längre kan lita på det man ser” (E1) 
 
Andra problem som togs upp i intervjuerna var de diplomatiska, 
säkerhetspolitiska och juridiska utmaningar som teknologierna kan 
medföra. En av de intervjuade (E2) menade att statusen som video- 
och ljudfiler har inom bevisning troligtvis kommer ändras: “Det 
blir mer frågan om “vad är ett bevisvärde”, dels är det allmänt 
källkritiskt. Vad blir kvar av ett bevismaterial?” (E2). 
 
En professor i journalistik (E6) beskrev att material alltid 
manipulerats men att problematiken idag är att tempot på 

redaktionerna ökat parallellt med att förfalskningar blivit svårare 
att avslöja.  
	
Flera av de tillfrågade (E1, E2, E6, E9) nämnde att 
manipuleringsverktyg för bilder, såsom Adobe Photoshop, funnits 
tillgängligt för allmänheten länge, men att manipulering av bild 
aldrig blivit något stort problem. Tre av de intervjuade (E2, E6, E9) 
menade att teknologierna nödvändigtvis inte kommer bli ett stort 
problem i framtiden.  
	
“Jag vet inte om det här kommer bli ett större existentiellt problem, 
jag är inte så rädd för det här.”(E9) 
	
Enligt majoriteten (E1, E2, E3, E4, E7, E8) av experterna är det ett 
problem att varken journalister eller mediekonsumenter överlag 
känner till att mjukvaror som Face2Face och Adobe VoCo finns.  
	
“Jag tror just nu att den största problematiken är att folk inte vet 
att det finns, de är inte medvetna om att det kan vara fejk” (E3) 
	
De två intervjuade journalisterna (E8, E9) var enade om att det 
finns strukturella problem inom den svenska journalistiken som 
ökar risken för att det sprids manipulerat bild- och videomaterial. 
En av journalisterna (E8) uttryckte att det generellt fanns för lite 
resurser i den svenska journalistiken. Vidare menade han att allt för 
många svenska journalister är ointresserade av ny teknik. 
Journalisten (E8) ansåg vidare att kunskapen om journalistik och 
källkritik är mycket låg generellt bland folk i Sverige och att detta 
är problematiskt. Han berättade att mediehus i USA, såsom New 
York Times, har kanaler för läsarna där mediehuset förklarar och 
undervisar om hur journalistik och källkritik fungerar, och hur de 
själva jobbar med det. E8 upplevde att de flesta svenska 
redaktionerna saknar intresse för detta.  
	
“Det här vill man ju inte, det här känns som att det är på för låg 
nivå. Det här behöver man inte förklara. De tycker det. För att de 
själva kan det.” (E8) 
	
Journalisten E9 ansåg att svenska journalister inte utnyttjar de 
tekniska verktyg som finns tillgängliga idag. E9 sa också att 
svenska mediehus inte är bra på faktagranskande journalistik.  
	
En stor del av de intervjuade experterna (E2, E4, E6, E7, E8, E9) 
belyste problematiken med dagens stora informationsflöde där 
allting ska gå snabbt för journalisterna. De menade att kvantitet och 
att vara först ut med en nyhet riskerar gå före kvalitét och noggrann 
källkritik, vilket kan leda till att journalister felaktigt publicerar 
material som manipulerats med teknologier som Face2Face och 
Adobe VoCo. Enligt flera experter (E2, E4, E8, E9) skulle det 
kunna leda till att förtroendet för mediehusen sjunker. Journalisten 
E8 nämnde att mediekonsumenterna kan komma att göra 
kopplingen att allting är fejk, trots att mediehuset bara publicerat 
några felaktiga artiklar.  
	
Ytterligare ett problem som framträdde från intervjuerna var 
strukturen på redaktionerna. E5 menade att journalister och 
ingenjörer kan ha svårt att kommunicera med varandra och att det 
är ett problem. Hon förklarade att de kommer från olika kulturer 
och har ett annat sätt att tänka och arbeta på. Fortsättningsvis sa hon 
att medieföretagens olika avdelningar ofta är uppdelade. Ingenjörer 
och journalister jobbar sällan tillsammans, sitter långt ifrån 
varandra och interagerar allt för sällan. 
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Två av de intervjuade (E3, E4) trodde att det inom en snar framtid 
kommer ta längre tid att detektera manipulerat innehåll än att skapa 
det.  
	
Samtliga av de intervjuade experterna trodde att mediehusen 
kommer behöva investera i utökade resurser för att kunna detektera 
filer som manipulerats av teknologier som Face2Face och Adobe 
VoCo. 	
	
4.1.2 Resurser som experterna ansåg krävs 
De resurser som kan komma att krävas enligt experterna var 
sammanfattningsvis: 

- Medvetenhet och kunskap om teknologierna hos 
journalister 

- Teknisk kompetens hos mediehusen 
- Tekniska verktyg – metadata-program, blockkedjor, 

databaser, vattenstämplar eller annan mjukvara 
- Journalistisk kompetens – god, klassisk journalistik 
- Medvetenhet och kunskap om teknologierna hos 

allmänheten 
- Utbilda mediekonsumenter om källkritik och 

journalistik – att god journalistik tar tid, och därför 
kostar pengar 

- Tid – tid att säkerhetsställa autenciteten av material 
 
En viktig resurs enligt samtliga experter var att öka kunskapen om 
de här teknologierna, både bland journalister och 
mediekonsumenter. I första hand hos journalisterna, eftersom de 
sedan kan sprida kunskapen vidare till mediekonsumenterna.  
	
“Det viktigaste är att göra folk uppmärksamma på att de här 
teknikerna finns” (E1) 
	
Den största anledningen till att denna resurs ansågs viktig var för 
att journalister inte själva ska sprida manipulerat material.  Flera av 
experterna (E1, E4, E8, E9) påpekade att journalister troligtvis 
kommer göra misstag om teknologierna får stor spridning. En av 
journalisterna nämnde att “På sätt och vis kommer vi vara de första 
som gör fel, vi kommer vara de första som får sota för att vi 
människor är lättlurade.” (E9).  
	
Två av experterna (E4, E6) uttryckte att det inte endast är ett 
tekniskt problem. Professorn i journalistik (E6) menade att det i hög 
grad är ett journalistiskt problem.  
	
Samtliga experter ansåg att en större teknisk kompetens kommer 
behövas hos både enskilda journalister och redaktionerna i 
framtiden. Experterna var inte eniga om journalisterna själva ska 
inneha den tekniska kompetensen, eller om det ska vara en eller fler 
speciellt tillsatta personer på mediehusen. Ett flertal (E3, E4, E5, 
E8, E9) av de intervjuade menade att det inte nödvändigtvis 
behöver vara en ingenjör som ska anställas. De menar att det skulle 
vara fördelaktigt att ha en person som både är tekniskt kunnig och 
har god kännedom om journalistisk, vilket kan vara en ingenjör, 
men inte nödvändigtvis behöver vara det. Intervjuperson E4 
uttryckte det som: "Someone should have the capacity of 
understanding if particular content might be fake. That person 
should bring up skepticism into the newsroom and not take for 
granted that all content is authentic." (E4).  
	
Intervjuperson E5 menade också att dessa anställda inte ska sitta 
frånskilt från resterande redaktion. Hon menade att det annars 
skulle kunna bidra till fortsatt segregering mellan journalisterna och 

de tekniskt kunniga inom mediehusen. Flera av de intervjuade 
menade att journalister kommer behöva mer teknisk kompetens 
överlag: "They probably need to have an in-house person who 
understands that it can be fake. I don't think they have that yet." 
(E4).  
	
Förutom allmän kunskap om teknologierna kommer det enligt 
samtliga experter krävas tekniska verktyg på mediehusen. Sådana 
verktyg skulle kunna vara mjukvara av olika slag, såsom verktyg 
för att utläsa metadata från materialet (E4). Ur metadatan kan 
parametrar som tid och plats där ljud- eller videofilen spelats in 
extraheras. Att titta på spektrogram och analysera frekvenser av 
ljud, ljudvågor och brus, och även pixlar i bild, är andra metoder 
som kan komma att behövas, enligt tre av professorerna (E1, E3, 
E4). Två av dem (E1, E4) nämnde även möjligheten att analysera 
en bild eller rörlig bild genom att eftersöka felaktigheter i skuggor, 
mungipor och färger för att detektera en manipulerad bild.  
	
En av professorerna inom talkommunikation (E1) menade att det 
exempelvis skulle gå att lägga till för mänskliga örat ej hörbara 
frekvenser i en ljudfil, eller små variationer i pixelvärdet av en bild 
som inte syns, för att sätta som en stämpel på sitt manipulerade 
material. Exempelvis att Adobe kunde lägga in det i VoCo-
programmet. Tre av experterna (E1, E7, E8) tog upp möjligheten 
att använda en typ av vattenmärkning vid första publicering av 
material för att verifiera att materialet är original och äkta. Två av 
ingenjörerna (E1, E7) menade dock att detta inte skulle vara en helt 
säker metod då det även kan bli enkelt att t ex vattenmärka redan 
manipulerat material. Även blockkedjor ansågs kunna vara 
användbart för att detektera fejkade filer, enligt två av experterna 
(E4, E7).  
	
“Ett alternativ jag kan se är att videos får just någon 
vattenmärkning, till exempel med någon blockkedjeteknik, som 
indikerar att det är en äkta video.” (E7)  
	
E4 beskriver blockkedjetekniken som en databas som kan ange 
vilken ljud- eller videofil som laddades upp på internet först: 
“Blockchains have a very interesting promise of identifying the 
original, and then you can always track back to one copy and 
everything else becomes fake.” (E4). 
	
Vidare framkom det av samtliga experter att journalistisk 
kompetens, i form av källkritik, kommer bli viktigare om de här 
teknologierna får spridning. E9 nämnde att journalister kan komma 
långt genom att enbart följa de journalistiska principerna: Att göra 
bakgrundskoll på och ha god kontakt med den som skickar in 
material, vara kritisk och ha flera av varandra oberoende källor. 
Lyckas mediehusen med det menar experterna att de kan bygga upp 
och/eller bibehålla en trovärdighet hos läsarna. E9 nämnde också 
att teknologier som Face2Face och Adobe VoCo till och med kan 
vara en möjlighet för journalistiken, och uttryckte: “Vi skulle kunna 
se framväxten av sådana här filmklipp som en möjlig seger för en 
bransch som försöker leva på sitt förtroende.” (E9). 
	
En av professorerna inom både medieteknik och journalistik (E4) 
sa att trovärdigheten är det absolut viktigaste inom journalistiken, 
och kommer bli viktigare i framtiden i och med teknologier som 
Face2Face och Adobe VoCo.  
	
Två av de intervjuade (E8, E9) nämnde att det i en tid då 
mediehusen får in material som kan vara manipulerat kommer vara 
värdefullt för mediehusen att ändå uttala sig om händelsen utan att 
bekräfta uppgifterna: “Vi behöver inte ha någonting att säga. Vi 
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kan vara live, säga vi “vet fortfarande ingenting. Det är en funktion 
att fylla.” (E8).  
	
En viktig resurs, enligt E1, E2, E3, E4, E7 och E8, är kunskap hos 
mediekonsumenterna. Flera av de intervjuade menade att 
journalisterna kan sprida kunskap om detta genom att skriva 
artiklar om det och i allmänhet vara transparenta med hur 
journalister arbetar. Flertal experter (E5, E6, E7, E8, E9) uttryckte 
att det även är viktigt att utbilda allmänheten i journalistik och 
källkritik. Ett sätt att göra det kan enligt E8 vara att skapa en blogg 
eller hemsida för varje redaktion, med länkar till deras artiklar och 
reportage, där de förklarar hur de arbetar källkritiskt. Ytterligare ett 
sätt är att följa upp reportage och våga vara tydliga med fel och 
rättelser: “Rättelsen potential går vi alldeles för ofta miste om. En 
rättelse kan alltid vara ett utmärkt tillfälle att beskriva en 
arbetsprocess.” (E9).  
	
Journalisten E8 uttryckte: “Jag tror att: 1. utbilda folk i 
journalistik, 2. digital allmänbildning.”. Tre av experterna (E5, E7, 
E8) ansåg att skolan har en viktig roll. Enligt E5 och E8 är skolan 
redan idag någorlunda bra på att lära barn att vara källkritiska och 
ifrågasätta, men behöver ständigt bli bättre.  
	
För att tillhandahålla alla ovan nämnda resurser krävs både tid och 
kapital. Samtliga av de intervjuade menade att tid är en viktig 
resurs. E9 menade dock att Sveriges redaktioner alltid behöver göra 
olika typer av investeringar och var inte övertygad om att 
investeringar som är kopplade till de här teknologierna kommer 
prioriteras.  
	
En expert (E4) uttrycker att det inte finns något perfekt svar på hur 
video- och ljudmaterial som manipulerats med hjälp av 
teknologierna kan detekteras, och uttryckte: “There’s no perfect 
solution. You would have to sacrifice some time before you publish 
to get it right. I am with the camp that says better quality and 
slower, than faster and lower quality.” (E4).  
	
E7 nämnde att programmen för att detektera alltid kommer ligga 
snäppet efter programmen för att manipulera:“Det är svårt att 
bygga ett system som detekterar hur en algoritm jobbar när inte 
den första algoritmen finns. Det är svårt, man kommer ligga steget 
efter hela tiden.” (E7).  
	
Sammanfattningsvis menar samtliga av de intervjuade att allt detta 
kräver ekonomiska investeringar. Detta är en central resurs enligt 
samtliga experter, då de övriga resurserna hänger på att det finns 
kapital.  
	
"This means that journalism should invest more significantly in the 
area of detecting fake content. It means hiring this skeptical guy as 
well as paying any fees for any software needed to prove what is 
fake or what is true." (E4) 
	
4.2 Intervjuerna med mediehusen 	
R4 (DN) och R1 (Aftonbladet) uttryckte att de kände till 
teknologierna Face2Face och Adobe VoCo väl. R3 (UG) hade viss 
kännedom om teknologierna eftersom han hört talas om dem på 
radion, medan R2 (Aftonbladet) inte kände till teknologierna innan 
intervjun. R4 på DN förklarade att han själv testat att manipulera 
material i mjukvaruprogram som redan finns tillgängliga för 
allmänheten: “Jag har själv gjort det där, skapat fejkade 
röstinspelningar. Det är en ögonöppnare för folk när de ser hur lätt 
det är.” (R4).  

	
Gemensamt för redaktionerna var att kunskapen om teknologierna 
bland medarbetarna var låg överlag. I intervjun med R1 framgick 
det att interna diskussioner på Aftonbladet om teknologierna varit 
näst intill frånvarande, något som R2 bekräftade: “Nej det skulle 
jag inte säga, inte i stillbildsorganisationen och de kontakter jag 
har med de på rörlig bild.” (R2).  
	
Aftonbladet och Uppdrag granskning har inte heller publicerat 
artiklar om de nya teknologierna till skillnad från DN som 
publicerat ett fåtal artiklar på ämnet. R4 (DN) berättade att han 
föreläst om teknologierna internt vid ett antal tillfällen men att de 
som har god kännedom om teknologier som Face2Face och Adobe 
VoCo är ett fåtal personer på DN. R3, tidigare chef på Uppdrag 
granskning, berättade att teknologierna inte hade diskuterats på 
Uppdrag granskning när han slutade där i september och att han 
heller inte upplevt att kunskapen var särskilt stor på SVT överlag 
vid den tidpunkten, även om han underströk att han inte kan eller 
vill uttala sig säkert om en så stor organisation. 
	
Samtliga intervjuade från samtliga redaktioner såg många 
utmaningar med teknologin, i första hand problematiken med att 
bevisvärdet i ljud- och videofiler kan sjunka. R3 uttryckte: “Hittills 
har det varit så att om en människa har sagt någonting och om man 
har det då på band så kan man i de flesta fall utgå ifrån att personen 
också har sagt det.” (R3).  
	
R3, R2 och R4 underströk att manipulationer alltid funnits och varit 
en utmaning för journalister, men att den nya typen av manipulation 
troligtvis kommer bli svårare att upptäcka: “Om någon medvetet 
vill luras, då kan det bli svårt att upptäcka det” (R2).  
	
R3 uttryckte att det skulle få förödande konsekvenser om 
traditionell media publicerar manipulerat innehåll, och att det 
därför är viktigt att de investerar i rätt resurser. R1 och R3 menar 
att det även finns ett mer komplext problem; att autentiska 
inspelningar kan förkastas som manipulerade. 
	
“Det är klart, om den här teknologin blir väldigt avancerad så är 
det tacksamt för då kan man alltid hävda att någonting är 
manipulerat även om det inte är det.” (R1)  
	
R4 på DN trodde att det finns en risk för ökad faktaresistens, vilket 
kan leda till att somliga mediekonsumenter slutar tro på någonting 
alls och uttryckte: “Det är ju den farligaste aspekten av det, att 
även om man ser bildbevis för någonting så kan man säga att “det 
här är säkert manipulerat”, jag väljer att inte tro på det.” (R4).  
	
R1 trodde också att teknologin kan komma att användas för att 
misskreditera journalister, att folk medvetet skickar manipulerat 
material till redaktionerna med målet att materialet ska publiceras 
och på så vis undergräva förtroendet för redaktionen, något R1 
påstod är utbrett i USA. 
	
R2 på Aftonbladet framförde oro över den ökade användningen av 
begreppet fejkade nyheter och de krafter som vill blåsa upp 
misstron mot traditionell media. En lösning på det problemet, 
förutom att leverera kvalitativ journalistik, skulle vara ökad 
kunskap hos allmänheten om hur svensk journalistik fungerar 
genom ökad transparens om hur journalister arbetar, enligt R1, R2 
och R4. R1 uttryckte: “Vi utgår alltid ifrån att vi tror att alla vet 
hur vi jobbar och vad pressetik är för någonting, det där är inte 
uppenbart för människor men vi dumförklarar våra kritiker istället 
för att berätta hur vi gör.” (R1).  
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R3 menar att det, mot bakgrund av det ökade fenomenet med 
fejkade nyheter, är viktigare än någonsin att seriösa journalister inte 
slarvar och publicerar manipulerat material.  
	
R1 nämnde att en utmaning som uppstått, i och med internet, är att 
redaktionerna lagt mer fokus på sociala medier som en trafikkälla, 
vilket lett till att de försöker fånga upp så kallade “snackisar” och 
uttryckte: “Man har skruvat om nyhetsvärderingen till det som är 
mer engagerade innehåll och då går man ju oftare i fällan liksom.” 
(R1).  
	
R2 och R4 menade att ett av de största problemen som kan uppstå 
har att göra med att journalister gör rewrites på andra redaktioners 
artiklar vilket riskerar leda till att en manipulerad nyhet sprids 
snabbt om en etablerad och trovärdig redaktion publicerar 
manipulerat material. R1 menar att det är centralt att journalister 
tidigt detekterar manipulerat material: “Om vi lyckas anpassa oss 
och bli bra på det här så kommer det vara vår ‘reason to be’, att vi 
kan vara trovärdiga.” (R1).  
	
R1 och R3 menade att det nya medieklimatet är en möjlighet för 
journalisterna: “Jag tror att behovet och efterfrågan på journalistik 
är större än någonsin.” (R1). 	
	
4.2.1 Mediehusens källkritiska rutiner idag	
Vad gäller journalisternas självständighet i det källkritiska arbetet 
skiljde sig mediehusen från varandra. R1 berättade att Aftonbladets 
journalister publicerar innehåll relativt självständigt och att en 
redaktör, alltså en person specialiserad inom journalistik och 
publicistisk etik, enbart går igenom material innan publicering då 
reportern ber om det eller i mer komplexa situationer. Han 
uttryckte: “Hur vi tänker kring olyckor och vilka bilder kan man 
visa ska alla på redaktionen ha koll på.” (R1).  
	
Vad gäller bilder som publiceras på Aftonbladet menar dock R2 att 
det primärt är bildredaktörerna som granskar bilder. DN:s 
journalister, å andra sidan, arbetar mindre självständigt vid 
publicering enligt R4. R4 berättar att målet dock är att alla reportrar 
ska bli mer självständiga när det kommer till bildverifiering, eller 
för att till exempel kolla om konton i sociala medier är äkta: “För 
vi har den kunskapen men vi har den på ett antal personers händer 
så att säga, och vi vill att detta ska vara något som alla kan.” (R4).  
	
Alla artiklar på DN går genom en redaktör innan publicering. Enligt 
R4 arbetar DN enligt principen “line-by-line” som bygger på att 
journalist och redaktör tillsammans går igenom varje detalj i ett 
arbete för att säkerställa att alla uppgifter är korrekta och 
verifierade. Även Uppdrag granskning arbetar efter principen ‘line-
by-line’. R3 på UG trodde dock att de här teknologierna kan göra 
så att man i framtiden kommer behöva tänka även ‘frame-by-
frame’, att gå igenom varje bildruta i video innan publicering. Hela 
arbetssättet är fundamentalt annorlunda på Uppdrag granskning 
eftersom ett avsnitt i regel tar tre till sex månader att producera, till 
skillnad från DN och Aftonbladet där den stora majoriteten av 
materialet produceras på betydligt kortare tid.  
	
R3 på Uppdrag granskning berättade att det är mycket ovanligt att 
manipulerat material publiceras i UG, och att han bara kan påminna 
sig att det har hänt vid ett tillfälle då en bild på en hjälm med 
nazistisk SS-symbol tog sig igenom redaktionens filter och 
publicerades.  
	

En aspekt som skiljer Aftonbladet och DN från varandra är 
förekomsten av publicerat inskickat material. Med inskickat 
material menas material som privatpersoner eller andra aktörer 
skickat till redaktionerna. I intervjuerna framgick det att 
Aftonbladet publicerade inskickat material i betydligt större 
utsträckning än DN. Enligt R2 varierar antalet publicerade insända 
bilder på Aftonbladet från dag till dag, men det rör sig om allt ifrån 
en till tio bilder under en dag.  
	
Samtliga intervjuade nämnde att det centrala källkritiska arbetet när 
det kommer till inskickat material handlar om att ta reda på vem 
avsändaren är. “Så fort det inte går att ringa någon för att verifiera 
så blir det svårt.” (R1). R1 och R2 nämnde flera metoder som 
Aftonbladet använder, såsom att ringa personen och fråga vem den 
är och om det är personen själv som tagit bilden. R2 berättade att 
han ofta har kontakt med personer som skickar in material och att 
det är rutin att betala ut en liten summa till dem. Han förklarade att 
de flesta som vill luras brukar dra sig ur när han ber om deras 
personnummer. R1 nämnde att Aftonbladet gör en så kallad 
bakgrundskoll på personer som skickar in tips och material som 
skulle kunna ha ett politiskt motiv. 
	
R2 nämnde också några andra metoder för att undersöka äktheten i 
materialet såsom att titta på IPTC-informationen där det går att se 
när bilden är tagen, även var och hur. 
	
R4 förklarade att det är väldigt sällan som DN publicerar inskickat 
material och att det material som publiceras i stor utsträckning 
producerats av mediehusets anställda, eller nära sammanknutna 
fotografer. R3 (UG) berättade att det händer att det kommer in ljud- 
och videomaterial till Uppdrag granskning och att de får in omkring 
10 000 tips om året. Det är i yttersta undantagsfall som inskickat 
material publiceras, oftast skapas nytt innehåll via ljud- och 
videoinspelningar: “Då försöker vi ju se till att vi gör egna 
inspelningar. för att säkra att det är autentiskt.” (R3).  
	
På både DN och Aftonbladet är det bildredaktörerna som har 
spetskompetens inom källkritik beträffande bild och video (R1, R2, 
R4). R1 skriver själv artiklar på Aftonbladet och berättar att han 
inte känner till några av Aftonbladet föreskrivna källkritiska rutiner 
vad gäller bild, video och ljudmaterial annat än sunt förnuft. R1, 
R2, R3 och R4 nämnde att en vanlig metod som journalisterna 
använder är att göra en så kallad omvänd bildsökning på Google 
för att undersöka om bilden finns någon annanstans på internet och 
i vilket sammanhang. 
	
R3 berättar att det inte finns några fasta källkritiska rutiner för att 
granska bilder på Uppdrag granskning men att redaktionen överlag 
har ett extremt kritiskt förhållningssätt: “Egentligen handlar hela 
vårt arbete om att kontrollera uppgifter, vi litar inte på någon, vi 
utgår från att ingenting är sant förrän det är bevisat. Ingen utsaga, 
inget dokument, ingenting är sant förrän vi verkligen kontrollerat 
att det verkligen stämmer.” (R3).  
	
R2, som arbetat med foto på Aftonbladet sedan 90-talet, berättade 
också att man då befarade att digitaliseringen skulle innebära stora 
utmaningar för bildjournalistiken eftersom manipulering skulle bli 
betydligt enklare. Han förklarade att problemet aldrig blev så stort 
som många trodde, istället skedde det en del klavertramp, men inget 
omfattande. R1 och R2 berättade att Aftonbladet inte haft något 
stort problem med manipulerade bilder genom åren, men att det i 
undantagsfall finns möjlighet att skicka filen till ett labb för att 
undersökas, men att: “Det är väldigt dyrt. Det tar tid. Det är 
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ingenting man gör ofta, då kanske man hellre väljer bort att 
publicera.” (R2).  
	
Även R4 (DN) nämnde att DN har ett labb dit de kan skicka 
ljudfiler för autentisering. R4 berättade att DN skapat ett internt 
häfte 2016 med information och tips riktat till deras journalister om 
hur de ska tänka beträffande källkritik när det kommer till bilder, 
video och ljud, vilket vi fått ta del av. Häftet hade precis uppdaterats 
vid intervjutillfället.  
	
På frågan “Hur säkerställer ni att en bild från en nyhetsbyrå är 
autentisk och inte manipulerad?”, svarade R1, R2 och R4 under 
intervjuerna att mediehusen har en stark tilltro till att dessa bilder 
är autentiska, inte manipulerade och att de föreställer det som de 
utger sig för att föreställa. R2 nämnde: “De flesta vi jobbar med är 
ju seriösa leverantörer, det är stora bildbyråer och där är det både 
rörligt och stillbilder, som är på världsmarknaden och de har inte 
råd med att göra bort sig, där kan man lita på materialet vi får in.” 
(R2).  
	
Vad gäller bilder, videos och ljudfiler som sprids i sociala medier 
konstaterar R2 på Aftonbladet att det är vanligt förekommande och 
uttryckte: “Det är en otrolig manipulation som pågår där ute, olika 
krafter som försöker styra informationen.” (R2).  
	
Vad gäller tempo skiljde sig mediehusen åt, R1 på Aftonbladet 
menade att den “ständiga deadlinen” som journalistiken omges av 
idag kommer innebära en utmaning mot bakgrund av nya 
teknologier som Face2Face och Adobe VoCo. Å andra sidan sa R1 
att Aftonbladet, tack vare den ständiga tidsbristen, utvecklat vassa 
live-journalister med stor erfarenhet av att verifiera information 
snabbt. Även R2 på Aftonbladet såg en konflikt mellan kravet på 
snabbhet i förhållande till tvivelaktiga källor, och nämnde: “Det 
har blivit mycket mer strid på kniven nu, alla vill vara först. Det är 
ju ett dilemma.” (R2). På Uppdrag granskning fanns inga som helst 
krav på att publicera snabbt, enligt R3. 
	
Alla respondenter från redaktionerna trodde att teknologier som 
Face2Face och Adobe VoCo kommer förändra hur journalister 
arbetar med källkritik i någon mån. Samtliga intervjuade ansåg att 
redaktioner kommer behöva satsa mer resurser på teknisk expertis. 
R1 uttryckte: “Ja det måste de ju verkligen göra, vi måste se vad 
det finns för nya tekniska verktyg. Vi behöver lägga till det i vårt 
säkerhetsarbete.” (R1).  
	
R4 på DN menar att det kommer behövas mer digital kompetens på 
redaktionerna och en allmän kunskapshöjning vad gäller 
verifikation av material och fakta: “Vi kan inte ha personer som 
inte förstår de här frågorna.” (R4). 
	
R4 menade också att fler journalister behöver bli bättre på att 
omvärldsbevaka de senaste tekniktrenderna, inte minst den 
kinesiska tech-industrin som R4 menar är underbevakad. R4 ansåg 
också att det är viktigt för alla redaktioner att vara förberedda på 
den här typen av manipulation och menade att verifiering och 
detektering av manipulerat material är ämnen som behöver läggas 
in i journalistutbildningarna. Ett nyckelord, enligt R4, är 
monitoring; att ständigt ha koll på vilka trender som finns i sociala 
medier: “Det är att hålla koll på vad som börjar få spridning för 
att snabbt kunna gå in och verifiera och faktakolla det.” (R4). 
	
R3 (UG) nämnde vikten av, vad han kallar, ‘djävulens advokat’, på 
redaktionen. Med andra ord journalister som är extremt kritiska till 
det mesta. Gemensamt för de samtliga intervjuade på mediehusen 

var att de ansåg att god journalistik kommer vara viktigare än 
någonsin i framtiden, men att den kommer behöva kompletteras 
med teknisk expertis: “Jag vet inte om det finns några verktyg, om 
det gör det måste man ha dem. Oftast säger man att vi inte har råd 
eller så, men det här måste vi ha råd med.” (R1).  
	
R1 underströk att teknisk kompetens blir allt viktigare även mer 
generellt i branschen. Utöver att investera i teknisk expertis trodde 
R1 att journalister i allmänhet behöver bli bättre på att arbeta 
digitalt och snabbt i framtiden men han underströk samtidigt att han 
inte trodde att samtliga journalister kommer behöva kunna 
programmera eller inneha den typen av teknisk kunskap. R4 var 
inne på samma spår och berättade att DN är inne i en fas av att börja 
anställa personer med bakgrund inom programmering till 
journalistiska poster på företaget. Han uttryckte också: “En duktig 
ingenjör, analytiker och utvecklare, som dessutom förstår och är 
intresserad av journalistik, de är guld värda.” (R4). R4 berättade 
att teknik- och journalistavdelningen på DN kommer behöva bli 
bättre på att kommunicera. 	
	
4.2.2 Mediehusen och de upplevda resurserna	
På frågan om intervjupersonerna upplevde att deras redaktion hade 
resurserna för att detektera manipulerat innehåll som skapats av 
teknologier som Face2Face och Adobe VoCo skiljde sig svaren åt, 
det var också svårt att urskilja ett tydligt svar i många av fallen. R4 
svarade vid en första tillfrågan att han trodde att DN har de resurser 
som krävs vad gäller bild- och videomaterial. R4 trodde dock att 
DN inte har tillräckliga resurser för att detektera ljudfiler som 
manipulerats med teknologier som Adobe VoCo men underströk 
att DN har kontakt med labb som besitter den kunskapen. Vid en 
andra tillfrågan, och förtydligande av frågan “Om material som 
manipulerats med hjälp av de här teknologierna spreds idag, har 
ni resurserna för att detektera manipulationen?” svarade R4: “Vi 
har inte idag det vi kommer att behöva ha om 3 år, men vi kommer 
att ha det om 3 år.”, och förklarade att DN arbetar kontinuerligt 
och proaktivt med de här frågorna, alltså att DN kommer ha de 
resurser som krävs vid den tidpunkt då teknologierna fått spridning.  
	
R1 på Aftonbladet å andra sidan upplevde att Aftonbladet inte har 
de resurser som krävs i nuläget, och R2, bildredaktör på 
Aftonbladet, ville inte uttala sig om Aftonbladet i stort men menade 
att bildredaktörerna saknar kunskapen att detektera manipulerad 
rörlig bild i viss mån och ljudmaterial i stor utsträckning.   
	
“Jag tror vi har resurserna att källkritiskt granska material för det 
handlar ju mer om journalistiska granskning och vi är vana vid att 
bedöma vad som är propaganda. Å andra sidan finns inte 
programvaran för att detektera sådan här manipulation ännu så vi 
har inget tekniskt motmedel mot manipulation.” (R2) 
	
R2 på Aftonbladet förklarade vidare att det finns teknisk kompetens 
in-house i form av UX-designers och programmerare och att 
Aftonbladet i viss utsträckning skulle kunna nyttja den tekniska 
kompetens som redan finns. R2 nämnde också att en möjlig lösning 
för traditionell media är att rapportera om att redaktionen håller på 
att granska material som sprids i sociala medier: “Då skulle vi 
kunna rapportera om att “Här sprids det någonting som kan vara 
falskt.”” (R2).  
	
R4 var inne på samma spår: “Man måste kunna berätta, även 
sådant som inte är bekräftat, på olika sätt. Man kan säga, den här 
bilden förekommer, det är svårt att värdera dess äkthet, vi håller 
på att göra detta.”. 
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R3 (UG) ville inte uttala sig om SVT och var heller inte säker på 
Uppdrag gransknings resurser eftersom han inte längre jobbade 
kvar, han förklarade dock att han inte känner till att Uppdrag 
granskning har den typen av teknisk kompetens i dagsläget men att 
redaktionen troligtvis skulle investera i mjukvara som kan detektera 
manipulationer den dagen sådan mjukvara finns. R3 uttryckte 
också att han tycker att journalister behöver ta de nya teknologierna 
på stort allvar: “Vi måste ta det här på större allvar, måste in med 
mer resurser på det. Och det handlar också om inställning. Man 
måste vara besjälad av detta, för detta kommer vara en viktig del 
av journalistrollen, att motverka den här utvecklingen och att 
kunna identifiera fusket när det väl pågår.” (R3).  
	
Å andra sidan trodde R3 inte att Uppdrag granskning är den 
redaktion som kommer få mest problem med den nya teknologin, 
han trodde att de som arbetar under tidspress med dagligt 
redaktionellt arbete kommer få det tuffast. Uppdrag granskning 
låter alltid alla som medverkar i ett program kommentera sin 
medverkan, därför menar han att manipulationer skulle uppdagas, 
eller i värsta fall bortförklaras som manipulation fast att det inte är 
det.	
 
 

5.  DISKUSSION 
Resultatet från intervjuerna med experterna tyder på att de resurser 
som sammanfattningsvis krävs är: tid, teknisk kompetens i form av 
en eller flera kunniga personer på plats på mediehusen för att 
detektera innehåll, tekniska verktyg såsom olika mjukvara t ex 
metadata-program, kunskap hos mediekonsumenterna, och allmänt 
god journalistik. Vidare tyder intervjuerna med personerna på 
redaktionerna att de svenska mediehus som studerats upplever att 
de inte har samtliga av dessa resurser i dagsläget. 
	
Vad gäller tidsaspekten framgick det att Aftonbladet var 
redaktionen som arbetar under högst tempo. Intressant var dock att 
båda intervjupersonerna där såg det som en styrka eftersom de 
menade att deras journalister är vana vid att arbeta snabbt. Å andra 
sidan sa både R1 och R2 att det fanns en konflikt mellan den 
ständiga deadlinen och de nya teknologierna, vilket ändå talar för 
att kvällstidningar kan komma att få större problem med de här 
teknologierna än redaktioner som arbetar mer långsamt. Även R3 
nämnde att det troligtvis kan bli så.  
	
R4 på DN verkade inte oroad över tidsaspekten eftersom redaktör 
går igenom de flesta av texterna innan publicering. Å andra sidan 
nämnde R4 möjligheten att journalister kan rapportera om vad de 
vet, eller underrätta läsarna om att redaktionen håller på att 
undersöka en videofil. Här tangeras ämnet transparens, som 
samtliga i den här studien tog upp som en aspekt som journalistiken 
bör bejaka. Journalistiken behöver alltså bli mer transparent 
gentemot sina läsare, tydligare med det etiska ramverket som den 
jobbar utefter för att på så sätt öka kunskapen hos 
mediekonsumenterna, vilket var en annan resurs som togs upp av 
experterna. Vad gäller teknisk kompetens menade samtliga av de 
intervjuade på redaktionerna att redaktionen saknar den typ av 
teknisk kompetens som skulle behövas, både vad gäller kompetens 
i form av en tekniskt kunnig person och den i form av mjukvara. 
Generellt går det att se ett mönster att samtliga av de tretton 
intervjuade i den här studien tycker att svensk journalistik överlag 
behöver mer teknisk kompetens. Det är ett intressant resultat 
eftersom det säger någonting om bilden av den svenska 
journalisten. 

	
Flera av de intervjuade på redaktionerna menade att det redan finns 
teknisk kompetens in-house i form av programmerare och UX-
designers. Kanske kan mediehusen investera i att vidareutbilda 
vissa av de personerna. Å andra sidan skiljer sig UX-design och 
programmering mycket från att detektera rörlig bild och ljud. 
Intressant var att både DN, UG och Aftonbladet har labb dit de kan 
skicka bilder för granskning, R4 nämnde även ljudlabb som en 
möjlig lösning. Men intervjupersonerna konstaterade själva att det 
är något som görs i undantagsfall - redaktionerna behöver nya 
rutiner om teknologier som Face2Face och Adobe VoCo får 
spridning. Intressant var att alla av de intervjuade på redaktionerna 
ansåg att deras redaktion bör och kommer behöva göra 
investeringar relaterade till teknologierna, vilket i sig tyder på att 
de tillfrågade inte upplever att redaktionen har det som krävs i 
dagsläget. 
	
Flera nämnde också att journalisterna kommer behöva mer teknisk 
kompetens och att kommunikationen mellan teknikavdelning och 
redaktion behöver bli bättre. En sådan omställning tar dock tid, 
därför var det också intressant att R4 nämnde att kunskap om att 
detektera filer tekniskt behövs läggas in på journalistutbildningarna 
och att DN planerar att rekrytera tekniskt kunniga till journalistiska 
poster. Om journalister får mer teknisk kunskap och teknologer lär 
sig mer om journalistik skulle kommunikationen däremellan 
troligtvis bli betydligt enklare.  
	
Samtliga av de tillfrågade upplevde att redaktionen har den 
journalistiska kompetensen, även om flera experter och en av de 
intervjuade på redaktionerna nämnde att det behövs mer av en 
‘djävulens advokat’ inom journalistiken, alltså någon som 
ifrågasätter allting. Samtidigt framgick det ur intervjuerna att 
kännedomen om teknologierna var väldigt låg på samtliga 
redaktioner och mot bakgrund av att experterna nämnde kunskap 
hos journalisterna som en viktig resurs tyder resultatet på att 
Sveriges journalistkår bör lära sig mer om de här teknologierna. 
Vidare framgick det att redaktionerna använder tekniska verktyg 
såsom metadata-mjukvara och omvänd bildsökning för att granska 
bilder men att mjukvara för att detektera material som kan ha 
manipulerats med teknologier som Face2Face och Adobe VoCo 
saknas. Att den mjukvaran saknas är inte så konstigt eftersom det, 
enligt experterna, inte finns sådan mjukvara på marknaden i 
nuläget. Alla av de intervjuade på redaktionerna ansåg att 
redaktionen skulle investera i sådan mjukvara om den kom ut på 
marknaden, å andra sidan nämnde en expert att redaktioner alltid 
behöver göra nya investeringar men att det inte alltid är möjligt. 
Överlag verkar dock de som intervjuats på redaktionerna anse att 
den här teknologin är så pass omdanande att de investeringarna 
krävs.  
	
Vad gäller de upplevda resurserna tyder resultatet på att de tre 
redaktionerna saknar samtliga av de resurser som experterna ansåg 
krävs. Primärt är det teknisk kompetens i form av mjukvara som 
saknas, men även i form av personal. Resultatet skiljde sig dock 
mellan olika redaktioner, av intervjuerna framgick det att 
intervjupersonen på DN upplevde att DN hade mer resurser än vad 
intervjupersonerna på Aftonbladet upplevde att Aftonbladet hade. 
Då intervjupersonen på Uppdrag granskning slutat hösten 2017 går 
det inte att dra några breda slutsatser av den intervjun annan än att 
resurserna inte fanns under just hösten 2017.  
	
Överlag hade många av experterna och de intervjuade på 
mediehusen en positiv bild på journalistikens roll i framtiden. 
Teknologier som Face2Face och Adobe VoCo skapar efterfrågan 
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på faktagranskare och informatörer. Tidigare fungerade 
redaktionerna som allmänhetens informationsförmedlare, 
tidningarna var agendasättare och kommunikationen var 
enkelriktad. I och med internet och sociala medier har den 
traditionella rollen ändrats. Interaktionen har skapat en 
tvåvägskommunikation och journalisters nya funktion skulle alltså 
kunna vara att guida läsarna i det expanderande informationsflödet 
som internet innebär, precis som nämns i introduktionen [5] [13]. 
	
För att göra detta krävs dock god källkritik, och utrymmet för fel är 
inte stort i en digital värld där alternativ media försöker vinna mark. 
Därför är det avgörande att traditionell media ligger i framkant när 
det kommer till att detektera material som kan ha manipulerats med 
de här teknikerna. Inte minst för att värna journalistikens kärna och 
de pressetiska reglerna, och därmed trovärdigheten.  
	
På 1990-talet trodde man att manipulerade bilder skulle innebära 
stora utmaningar för journalistiken i och med digitaliseringen. Som 
flera av intervjupersonerna nämnde innebar det aldrig något 
omfattande problem för journalistiken. Lösningar utvecklades på 
de problem som uppstod, idag finns verktyg som ‘omvänd 
bildsökning’ för att undersöka om en bild publicerats förut. 
Incitamenten för att manipulera bilder var inte så stora som 
kritikerna först trodde. Thomas Wheelers utsaga, “Some 
consequences of all this remain unclear, but certainly the 
assumption that "seeing is believing" is under assault” [24, sid 36], 
realiserades aldrig. Huruvida det går att dra några paralleller till de 
nya teknologierna som möjliggör manipulering av video- och 
ljudfiler är svårt att säga. I rapporten från februari i år där AI och 
de nya teknologierna diskuterades [21] drog de 26 AI-forskarna en 
snarlik slutsats som Wheeler: ”In the future, however, AI-enabled 
high quality forgeries may challenge the “seeing is believing” 
aspect of video and audio evidence.”. 
	
Hur utfallet av teknologierna kommer bli är i nuläget omöjligt att 
säga, men högst troligt är att material som manipulerats med de här 
teknologierna kommer spridas inom de närmaste åren. I vilket 
utsträckning går endast att spekulera i. Många av experterna var 
inne på att mer material kommer produceras än vad som kommer 
detekteras. Det här är intressant eftersom det indikerar att det 
kommer finnas stora mängder manipulerat material i sociala medier 
och på internet överlag.  
	
Därför är det intressant att tre stora svenska redaktioner till viss del 
saknar de resurser som behövs för att detektera manipulerade filer 
om den här typen av manipulationer dök upp idag. 	
	
5.1 Metodkritik	
Svaren från intervjuerna i den här studien bör generellt betraktas 
som en indikation på kunskapsnivån om de här teknologierna idag 
och ses som en inblick i några personers syn på teknologierna i en 
kontext av källkritik och journalistik i Sverige 2018. Den här 
studien ger inte ett fulländat svar på huruvida de tillfrågade svenska 
redaktionerna innehar de resurser som experterna anser krävs då 
ingen fallstudie gjorts. Det går inte att dra några absoluta slutsatser 
utifrån intervjuerna med personerna på redaktionerna, annan än att 
det är just de personernas upplevelser av redaktionernas källkritiska 
rutiner och resurser. En upplevelse är högst subjektivt och behöver 
inte skildra det faktiska läget på redaktionen, men kan ge en inblick 
i verksamheten. Vidare går det heller inte att utgå ifrån att 
intervjupersonerna på redaktionerna talar utifrån det faktiska 
resurs-läget på redaktionen, de intervjuade kan ha ett intresse av att 
svara utifrån egna uppfattningar, åsikter eller föreställningar.  

	
De 9 experterna valdes utefter relevans och närhet, och utifrån vilka 
som svarade på våra förfrågningar. Internationella experter 
kontaktades men hade inte möjlighet att delta i studien. Resultatet 
från expert-intervjuerna bör ses i ljuset av att det är några kunniga 
personers reflektioner om ämnet. Troligt är att experterna inte 
inringar alla de resurser som krävs, men deras expertis bör ses som 
en vägledning i vilka typer av resurser som kan komma att krävas.  
	
Vidare redogör inte experterna konkret för vilka tekniska verktyg, 
modeller eller algoritmer som behövs för att detektera manipulerat 
innehåll. Detta är ett intressant resultat i sig, då det verkar som att 
den kunskapen är begränsad bland de 9 experterna, och dels att 
teknologierna är under så snabb utveckling att de verktygen, 
modellerna och algoritmerna ständigt utvecklas. Vidare bör beaktas 
att de 9 utvalda experterna inte nödvändigtvis är de mest relevanta 
experterna att svara på frågan om vilka resurser som krävs, men de 
har god kunskap inom de relevanta fälten och därför anses deras 
svar ge en god indikation på vilken typ av resurser som krävs. 
Endast 2 av de 13 intervjuade var kvinnor, jämfört med 12 män, 
vilket är en sned könsfördelning.  
	
I framtiden bör mediehusen studeras via fältstudier för att mer 
korrekt bild av huruvida resurserna finns. Önskvärt skulle också 
vara om en sådan studie mer konkret kunde redogöra tekniskt för 
hur detektion av manipulerade filer kan gå till.  
 
 
6.  SLUTSATS	
Denna studie har utforskat vilka resurser som krävs för att detektera 
video- och ljudfiler som manipulerats med hjälp av teknologier som 
Face2Face och Adobe VoCo, och om tre svenska redaktioner; 
Aftonbladet, Dagens Nyheter och Uppdrag granskning, upplever 
att de har de resurserna. Resultatet visar att det krävs olika typer av 
resurser i form av i första hand teknisk kompetens, tid och 
journalistisk noggrannhet. Samtliga intervjupersoner i studien 
upplever att journalistbranschen behöver mer tekniskt kompetens 
överlag. Resultatet visar att de tillfrågade personerna på 
redaktionerna upplever att de har journalistisk kompetens och i 
någon mån den tekniska kompetens som krävs. Resultatet indikerar 
dock att Aftonbladet i stor utsträckning och DN i viss utsträckning 
saknar samtliga resurser som krävs in-house i dagsläget och att 
Uppdrag granskning saknade det under hösten 2017. Samtliga 
redaktioner har dock möjlighet att skicka material till labb för 
undersökning, något som dock är kostsamt. Slutsatsen är att det 
behövs många olika typer av resurser för att detektera manipulerade 
filer av den här typen och att redaktionerna överlag saknar samtliga 
resurser för att detektera material som manipulerats med 
teknologier som Face2Face och Adobe VoCo in-house idag. 
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