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The aim of our study was to examine which news images the media industry choose to 

reward. The World Press Photo Awards is an anual competition in which a jury of 

professional photo journalists appoints a winner among over 90 000 contributions. We 

have studied twelve pictures that have won World Press Photo of the Year over the time 

span of six decades to explore the characteristics of the winning pictures, but also to 

give a perspective over time. For the purpose of our study, we took a closer look at the 

roles of the people in the pictures, as well as the attributes and contexts related to them.  

 

Our findings indicate that myths seem to play a central part in the telling and retelling of 

stories. The tradgedy of human lives is a reoccurring element, and the people are in 

most cases depicted in a negative context. The story of the victim, for example, was 

common in the winning pictures.  

 

We could see that civilians frequently appears in photographs, especially suffering 

children who often stands as a symbol of weakness. As connected to the mishap of 

people, our research found similarities to other studies focusing on how news stories 

speak to our compassion and emotions. 
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1 Problembakgrund 

 

Fotografier bidrar till att forma människors verklighetsuppfattning. Bilder kan ses som 

representationer, som i hög grad utgör och formar det vi kallar verklighet. (Andén-

Papadopoulos, 2000). En bild kan med andra ord spela en central roll i hur vi ser på en 

viktig samhällsfråga eller konflikt då bilden kan fungera som en representation för den 

vidare kontext som bilden och motivet är en del av. 

 

Parry (2010) menar att fotojournalistik är en egen genre, som är avskild från övriga 

fotografiska genrer. Fotojournalister väljer alltid vilka motiv som ska framställas. De 

gestaltar händelser inom berättarkonstens regler snarare än att spegla verkligheten. 

Detta får konsekvenser för hur vi upplever en händelse och vilken förståelse vi får för 

ett fenomen. 

 

Journalister värdesätter bilder för deras förmåga att bevisa närvaron på platsen, vilket 

enkelt kan intygas med ett fotografi. Med det synsättet blir kameran ett ögonvittne som 

speglar verkligheten på nära håll (Zelizer, 2010). Det finns en innefattad garanti och 

uppfattning att man är närmare sanningen med bilder än med andra former av 

kommunikation. Betraktare accepterar fotografier som sanningsenliga representationer 

av verkligheten istället för konstruerade meddelanden skapade av människor 

(Greenwood & Jenkins, 2013). Samtidigt menar Parry (2010) att det inte går att fånga 

hela världen i all dess komplexitet och mångfald i en bild. Bilder erbjuder ett 

perspektiv, en begränsad vy - eller fönster - av en begränsad plats.   

 

Det finns en brist inom forskning av nyhetsvärdering som berör fotojournalistik då 

fokus för sådana undersökningar främst har varit textinnehållet (Rössler et al., 2011). 

Forskning idag berör främst nyhetskriterier, vad gäller bilder, i termer av vad som får 

uppmärksamhet hos avsändaren och mottagaren. Det är svårare att hitta forskning som 

berör vilka nyhetskriterier som går att återfinna i de faktiska bilderna. Det finns alltså 

lite förståelse om det visuella innehållet kopplat till nyhetskriterier (Rössler et al., 2011) 

 

The World Press Photo Foundation är en organisation som bildades år 1955. Det är en 

organisation med flera grenar, vars mål är att lyfta fram fotojournalisters verk på olika 

sätt. Ett av deras åtaganden är att arrangera den årliga internationella tävlingen World 
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Press Photo Awards. Här koras en vinnarbild som World Press Photo of the Year av en 

jury som består av ledande professionella fotojournalister (World Press Photo, 2015). 

Då fotojournalister, det vill säga branschen själv, utnämner årets bästa bild bidrar de 

enligt Parrys (2010) definition till att forma en verklighetsuppfattning hos människor.  

 

Det behövs ett historiskt perspektiv över vilka bilder som vunnit World Press Photo of 

the Year för att jämföra det visuella innehållet i vinnarbidragen över tid. Tävlingen 

anses som en av de mest prestigefyllda tävlingarna inom fotojournalistik i modern tid. 

År 2015 valdes vinnaren ut bland över 90 000 bidrag och tävlingen når ut till över 3,5 

miljoner människor över hela världen varje år (World Press Photo, 2015). När 

journalistiska nyhetsfotografier blir deltagare i en tävling och en vinnare koras, skapar 

och reproducerar mediekulturen ett värderingssystem för vad som anses vara viktigt. 

Det behövs en vidare förståelse för detta värderingssystem, både vad gäller innehållet i 

bilderna och hur de är gestaltade. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad i en nyhetsbild som premieras av branschen 

själv och hur detta förändrats över tid. Vi syftar till att skapa en förståelse för detta 

genom att undersöka 12 vinnande bidrag i tävlingen World Press Photo Awards från 

tävlingens begynnelse till idag. Studien ska diskutera och problematisera 

bildjournalistikens utveckling och förändring över tid. Det är viktigt att förstå vilka 

normer och värderingar som ligger bakom bildjournalistikens ideal därför att det ger en 

förståelse för vilken världsbild journalistiken förmedlar till betraktaren. Detta kommer 

att studeras genom bildernas gestaltning samt vilka värderingar som återfinns i urvalet 

av vinnande bidragen.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

 Vad karaktäriserar de vinnande bidragen i World Press Photo Awards? 

o I vilka roller framställs personerna i bilderna? 

o Hur framställs attribut i bilderna? 

o Hur är kontexten framställd i bilderna? 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan vinnarbilderna över tid? 
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2 Litteraturöversikt 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för den tidigare forskning vi baserar vår 

studie på. Sedan presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. I första avsnittet berättar 

vi om mediet som skådespel, därefter om hur undersökningen kan göras utifrån vissa 

ramverk för att sedan gå vidare till att beskriva hur teorier om visuell nyhetsvärdering 

kan tillämpas på bilder. Till sist presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som ingår i 

vår analysmodell samt en mer ingående förklaring av dessa. 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Hur bilder skapar känslor 

 

Birgitta Höijer (2004) tar upp begreppet globalt medlidande (global compassion) som 

en skärpunkt mellan politik, humanitära organisationer, medier och publik. Medierna är 

en drivande kraft för att skapa opinion och ändra uppfattningar om humanitära kriser. Vi 

kan känna medlidande till människor vi inte har någon relation till och som det finns en 

uppenbar distans till. Människor känner medlidande när de betraktar ett oförtjänt 

lidande. Publiken bryr sig mer om ett offer då det är en del av en fiendestat under en 

attack och då offret är kvinna, barn eller gammal.  

 

Likheter mellan empati och medlidande är att båda återskapar andras erfarenheter. 

Skillnaden är att empati inte nödvändigtvis värderar dessa som bra eller dåligt, medan 

medlidande specifikt handlar om att föreställa sig någon annans lidande i strikt negativ 

mening (Nussbaum, 2001). 

 

Kraven på att det ska kunna kallas medlidande handlar om att lidandet ska vara av en 

större och seriös omfattning. Det kan alltså inte handla om något trivialt. Här skiljer sig 

medlidandet från sympatin som kan vara en effekt av ett mindre lidande, både hos offret 

och hos den som reagerar på lidandet. Ett annat krav är att lidandet ska vara oförtjänt 

hos offret eller oproportionerligt i förhållande till offrets handlingar. Sista kravet består i 

att den som känner medlidande på ett eller annat sätt kan se sin egen eventuella framtid i 

lidandet (Nussbaum, 2001).  
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Teorier som berör medlidande är relevanta för oss då de ger oss möjlighet att förstå hur 

bilder kommunicerar med betraktaren och påverkar denne på ett känslomässigt plan. 

 

2.1.2 Hur ramen påverkar betraktaren 

I Projections of Power redogör Entman (2004) för hur människor kopplar en bild på 

mikronivå till bildens makronivå. Han menar att människor bildar sig en förståelse av 

sin omvärld i vad som kallas ett kunskapsnätverk, vilket är uppbyggt av människors 

intryck. När fotografen lyfter fram en viss händelse framför en annan och väljer ut vissa 

aspekter av en händelse eller en fråga, kan det bidra till en sammanslagen tolkning av ett 

fenomen. En bild av exempelvis Osama Bin Laden kan väcka negativa känslor hos 

betraktaren, om det genom bilden skapas en relation mellan honom och terrorattacker. 

Detta är relevant för vår studie därför att det ger oss en förståelse för hur ramar kan 

skapas och styras i bilder och vilka konsekvenser innehållet kan få i mån av påverkan på 

betraktarens världsbild. 

 

Parry (2010) undersöker hur konflikten mellan Israel och Libanon representeras visuellt 

genom att tillämpa visuell inramning. Hon slår fast att drygt en femtedel av de 

analyserade bilderna föreställde döda eller skadade människor. Av dessa var ungefär 

hälften närbilder eller extrema närbilder. Vidare nämner hon att det är ovanligt att finna 

bilder som innehåller död och skada i nyhetspublikationer. Ett annat resultat hon 

kommer fram till är att bilder från konflikten främst skildrar de civila människornas liv. 

Genom dessa bilder får vi en inblick i deras vardagsliv, men även hur de framställs som 

lidande offer. 

 

2.1.3 Nyhetsvärdering 

Galtung & Ruge (1965) kommer i sin undersökning fram till ett antal faktorer som 

bidrar till att en nyhet publiceras. “Eftersom vi inte kan registrera allt, måste vi göra ett 

val, och frågan är vad som kommer fånga vår uppmärksamhet” (Galtung & Ruge, 1965, 

s 65). I deras rapport diskuteras nyhetsfaktorerna separat och hur de samverkar i 

förhållande till varandra. 

 

Harcup & O’Neill (2001) tar avstamp i Galtung & Ruges (1965) nyhetsvärderingsteori 

när de analyserar de ledande brittiska tidningarna i What Is News? Galtung and Ruge 

revisited.  Ett resultat de kommer fram till som är relevant för oss är att om en 
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nyhetshistoria publiceras tillsammans med en bra bild, ökar nyhetsvärdet även om 

historien i sig inte är så slagkraftig. Detta är något som Galtung & Ruge inte tar hänsyn 

till i sin studie. Om denna nyhetshistoria dessutom refereras med en 

underhållningsfaktor, till exempel kändisar eller humor, blir det nästan uteslutande en 

publicerad nyhet.  

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

2.2.1 Media spectacle 

Media spectacle är en teoretisk utgångspunkt för att förstå hur medierna samlar 

människor runt och påverkar dessa genom skådespel. Genom konsumtionen av bilder, 

texter och event organiseras samhället kring en slags konsumtionskultur, som Kellner 

(2003, s 2) definierar så här: 

 

“Building on this concept, I argue that media spectacles are those 

fenomena of media culture that embody contemporary societies 

basic values, serve to initiate individuals into it’s way of life, and 

dramatize controversies and struggles, as well as it’s modes of 

conflict resolution.” 

 

I medieskådespelet får privatlivet ge plats för mediebevakning och inget är längre heligt 

när gränserna mellan privatliv och offentlighet suddas ut. Mediekulturen är tidskrävande 

och passiviserar individen, som blir alltmer konform och underkastad mediekulturen 

(Kellner, 2003). 

 

Kellner (2003) hänvisar till Guy Debords idéer om att bilder blir verkliga när 

verkligheten omsätts till bilder och hur bilder tillåts organisera samhället. Skådespelet i 

medierna reflekterar samhällsfenomen såsom kulturpriser, mode, musik, film och 

television. Såväl politiken, vardagen och kulturen blir en del av medieskådespelet. De 

medieskådespel som är av en större omfattning är de som lyckas fånga sin samtids 

värderingar och blir därmed populära. Att analysera dessa ger en förståelse för hur 

mediekulturen skapar känslor och stimulerar fantasin. Därigenom reflekteras känslor 

och värderingar som finns, vilket ger en insikt i samtiden. 

 

Skådespelet kan härledas tillbaka till grekernas olympiska spel, poesifestivaler och 

retorikkamper. Det går även att finna i romarnas gladiatorsspel och parader. Tävlingar i 
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form av kulturella event som exempelvis Oscarsgalan och de Olympiska Spelen samt 

politiska event som exempelvis val drar massiv publik genom dess tävlingsinriktade 

karaktär, vilket enligt Kellner (2003) ses som kapitalismens passionerade spel. Vinst 

generar uppmärksamhet som i sin tur generar pengar, med vilka större skådespel skapas. 

 

Detta är relevant för vår studie därför att den hjälper oss att placera våra svar i en större 

kontext och därmed ge en förståelse om sammanhanget bilderna är en del av. Genom 

teorin om medieskådespelet får vi ett hjälpmedel att se hur samhällets mest 

grundläggande värderingar finns representerade i bilderna. På samma sätt kan vi också 

få en aning om vad som ligger till grund för att forma vår verklighetsuppfattning.  

 

2.2.2 Social ordning 

Ett samhälle kan betraktas som de socialt konstruerade föreställningar vi människor 

kommer överens om. Normer är en slags överenskomelse, vilka kan sägas vara riktlinjer 

för hur vi ska uppträda på ett ordnat sätt. Ordning är uppbyggd av ett visst antal 

acceptabla beteendemönster, där vissa beteenden priviligeras som normala och resten 

pekas ut som onormala. Det onormala är allt som avviker från det valda mönstret 

(Bauman, 1998). 

 

Ofta betraktas det socialt ordnade som försök till att hindra avvikelser i samhället. I 

varje samhälle råder en social ordning, vilket är kopplat till samhällets normativa ramar 

och kan definieras som människors moraliska uppfattningar och värdegrund. (Hamqvist, 

2009). 

 

I sin avhandling resonerar Hamqvist (2009) om att det socialt ordnade enligt vissa 

forskare är en pågående process i ständig förändring. Vidare nämner hon att socialt 

ordnande dels handlar om att förstärka rådande mönster, men även att ifrågasätta dem.  

 

Teoretiska aspekter som utgår från social ordning är relevanta för oss därför att de 

hjälper oss förstå den större samhällskontexten i bilder där de rådande 

beteendemönstren sätts ur funktion eller när vissa demokratiska värden inte respekteras. 

Exempel på detta är vid konflikter eller svält då civila drabbas. 
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2.2.3 Visuella nyhetsfaktorer 

Rössler et al. (2011) studerar bilder i förhållande till nyhetsvärderingsteori och 

presenteterar ett antal Visuella nyhetsfaktorer (Photo News Factors). De menar att 

tillräcklig forskning inte har gjorts inom nyhetsvärdering vad gäller bilder. Mer 

specifikt undersöker de hur nyhetskriterier påverkar gallringen av bilder hos publicister 

och uppmärksamheten det får hos läsaren. Bildredaktören väljer vilka bilder som 

publiceras i nyhetsmedier, val som bevisats vara baserade på nyhetskriterier som 

känslor, utförande/teknik och skada. Betraktare av bilderna å sin sida har blivit 

undersökta utifrån vilka bilder de uppmärksammar och till vilken grad. Närvaron av 

dessa nyhetskriterier avgör hur länge betraktaren tittar på en bild men även intresset det 

väcker för att fortsätta läsa på om ämnet.  

 

De viktigaste kriterierna för avsändare och mottagare är skada, våld/aggression, 

utförande/teknik och känslor (Rössler et al., 2011). Nyhetskriterier som avsändarna 

trodde var viktiga för läsarna men som inte fanns representerade var kändisar och det 

oväntade.  

 

Denna studie är relevant för oss då den kan hjälpa oss förstå hur personer i bilderna 

framställs och på vilka grunder en bild har premierats. Det finns en skillnad i vår 

undersökning då vi studerar bilder istället för mottagare och avsändare. Vi tillför 

därmed ett sätt att studera visuella nyhetskriterier från “andra änden”, där vi studerar 

bilderna och ser om det finns stöd för våra fynd i forskning gällande visuella 

nyhetsfaktorer. 

 

Visuella nyhetsfaktorer består av åtta kriterier. Dessa kriterier är Skada (Damage), Våld 

och aggression (Violence and Aggression), Kontroversiellt (Controversy), Kändisar 

(Celebrities), Oväntat (Unexpectedness), Känslor (Emotions), Sexualitet och eroticism 

(Sexuality and eroticism) samt Utförande och teknik (Execution and technique). Den 

sistnämnda konstitueras av hur bilden är komponerad utifrån faktorer som färg, ljus, 

perspektiv och kvalitet. Nyhetsfaktorerna är framtagna av tidigare forskningar kring 

nyhetsvärderingsteori, och utgörs först och främst av det inneboende bildinnehållet och 

i andra hand av den textuella kontextualiseringen. Ju fler av dessa kriterier som återfinns 

i fotografiet, desto större är chansen att den publiceras. 
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Rössler et al. (2011) menar att närvaro av personer i bilder är en grundförutsättning för 

all fotojournalistik. Därmed ligger kriteriet personifiering (personalization) som grund 

för att deras kriterier överhuvudtaget ska vara giltiga och undersökningsbara. Visuella 

nyhetsfaktorer är därmed inte applicerbara på bilder som saknar avbildade personer. 

 

Den teoretiska utgångpunkten som rör visuella nyhetsfaktorer möjliggör för studien att 

förankra fynden i bilderna till en värderingsskala. Genom att få en förståelse för hur 

förekomsten av visuella nyhetsfakoter ser ut kan det bringa en större klarhet i 

skådespelets värdegrund. Det öppnar för möjligheten att se vilka värden skådespelet  

förmedlar till konsumenter och hur de finns representerade i bilderna.  

 

2.2.4 Visuell inramning  

Inramning går under flera olika definitioner. Antingen kan det vara generella ramar eller 

sådana som är specifika för en fråga, för att nämna två. Reese (2010) anser att forskning 

om visuell inramning borde begränsa sig till ett antal generaliserbara ramverk.  

 

Skillnaden mellan visuell och verbal inramning är att den senare behandlar frågor om 

vilka val som gjorts angående ord och text. Den visuella inramningen handlar om det 

åskådaren kan se, vilket i det här fallet är fotojournalistiska bilder och dess motiv. Å 

andra sidan handlar det om valen fotograf, redigerare och publicist gör när det gäller 

bildernas beskärning, urval och redigering (Reese, 2010). 

 

Greenwood & Jenkins (2013) tar upp hur urvalet av bilder (därmed inräknat fotografiet, 

innehållet och presentationen) speglar det redaktionella perspektivet och positionen 

jämtemot läsaren. En bild har en förmåga att påverka betraktarens helhetsförståelse av 

en händelse. Det betyder att en alternativ uppfattning hade kunnat formas hos 

beskådaren om andra val hade gjorts av avsändaren. De identifierar flera olika 

perspektiv för inramningen och menar att detta får konsekvenser för vår bild av 

konflikten.  

 

I undersökningen av Greenwood & Jenkins (2013) är krigsramen den vanligaste 

förekommande ramen. I de flesta fall ses bilderna utifrån ett subjekts perspektiv. Bilder 

på stridande personer är det som oftast förekommer i undersökningen, men även offer är 

vanligt förekommande. Då är fotografierna för det mesta tagna i krigzonen där 
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människorna fortgår med sina vardagliga rutiner. Men även konsekvenserna av kriget 

avbildas i nyhetsmedier. Då begravningar förekommer är de oftast fotograferade utifrån 

offrens perspektiv. 

 

Skada förekommer i såväl krigsramen som fredsramen och fysisk skada visade sig vara 

ovanligt. Då det finns närvarande i bilderna är det framför allt vuxna män som visas och 

i de fall allvarliga skador eller död förekommer är det stridande som avbildas. Att 

publicera bilder på skadade eller döda barn var väldigt ovanligt (Greenwood & Jenkins, 

2013).  

 

Teorier om visuell inramning hjälper oss förstå bilders egenskaper som delar av 

berättarstrukturer, vilka är baserade på medvetna val av fotografen. Dessa val får 

konsekvenser för betraktarens syn på motivet och den större samhällskontexten. 

Därmed kan vi se på vilket sätt fotografen formar vår verklighetsuppfattning.  

 

 

 

2.2.5 Lidande  

Zelizer (2010) studerar bilder som visar människor på väg att dö. Att betrakta bilder av 

döende människor har länge associerats med syner av lidande. Med fokus på mänsklig 

vånda medför dessa bilder en förenklad visualisering av dödsögonblicket i omfattande 

händelser som naturkatastrofer, krig och olyckor. Zelizers teori om lidande är en 

analysmodell som är kopplad till teorier om visuell inramning för att bättre förstå hur 

utsatthet, skada, vånda och död framställs i bilderna. 

 

Zelizer (2010) delar in på-väg-att-dö-bilder i tre olika kategorier:  

 Förmodad död (Presumed death) - Den bildtyp som erbjuder minst 

detaljrikedom. I dessa bilder är offren sällan identifierbara, utan avbildas som 

osedda och anonyma. Människors död går inte att urskilja och bekräftas inte. 

Bilder av förmodad död handlar istället om betraktarens föreställningar och 

antaganden om döden. Bildtypen ställer krav på betraktaren, som själv får fylla i 

de saknade detaljer som inte visas av kameran. Denna bildtyp är vanlig vid 

större tragedier, till exempel naturkatastrofer. 

 Möjlig död (Possible death) - Mer detaljrik än bilder av förmodad död och ofta 

separerad i tid från den händelse som orsakar dödsfallet. Dessa bilder markerar 
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död som tenderar att drabba stora mängder människor under många olika 

tidstillfällen. Det innebär att de sträcker sig över tid och involverar fler 

människor än vad som kan fångas upp av en kamera. Bildtypen får betraktaren 

att försöka hitta en röd tråd i vad som går att se och inte går att se i bilden, som 

att orsaken till skadan ligger någonstans bakom kameran. Åsynen av mänskliga 

kroppar i utsatta situationer får betraktaren att föreställa sig en möjlig död. 

Vanliga exempel på bilder som berör möjlig död är bilder av skadade soldater 

eller sportolyckor.  

 Uppenbar död (Certain death) - Den mest detaljrika bildtypen. Till skillnad 

från de andra två kategorierna tenderar dessa bilder att på ett mer direkt sätt 

avbilda människors död. Denna bildtyp fastställer närvaro av döden i samspel 

med texten. 

 

2.2.6 Arketyper 

Lule (2001) beskriver hur berättelser är en del av en uråldrig tradition. Myter är 

representationer av samhällets ideal, ideologi och värderingar. Det är modeller för hur 

livet kan se ut och de roller som alltid återkommer kallas arketyper. Dessa kan med ett 

annat ord kallas för urtyper. Detta behövs för att göra det komplexa lättförståeligt och 

berätta för oss vad som är rätt och fel samt gott och ont. 

  

Enligt Lule (2001) är nyheter en del av denna berättartradition som hämtar historier från 

det verkliga livet. Nyheterna är moraliska och hjälper oss att förstå världen. De erbjuder 

en repetition av berättelser, teman och händelser. En händelse är aldrig ny, trots att den 

kallas för nyhet, utan kan sägas vara samma händelse som alltid återberättas. Det är 

samhälleliga narrativ som berättar om problem i samhället. 

 

Lule (2001) talar om sju olika arketyper: 

 Den goda modern tar hand om samhällets svaga och utsatta med generositet och 

kärlek till det mänskliga livet. 

 Hjälten är traditionellt en maskulin figur som förknippas med styrka, rättvisa 

och mod. Hjälten kännetecknas även genom att uppoffra sig själv för andra. 

 Offret är i traditionell mening en person som utsätts för missöde och lidande som 

kan vara tillsynes orsakat av slumpen. Offret befinner sig i en utsatt situation 

och är hjälplös inför sitt eget öde. 
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 Syndabocken kännetecknas av att vara den som skuldbeläggs, med eller utan 

rimliga skäl, för den händelse som ägt rum. Syndabocken är inte längre en del av 

gruppen utan befinner sig i exil från omvärlden. 

 Bedragaren är en listig och komplex karaktär som lurar och åsamkar lidande för 

andra. Denne har även beskrivits som både korkad och ohyfsad. 

 Den andra världen är någonting distinkt och avskilt från vår egen värld. Det kan 

vara en värld som är grym och otrevlig eller ett exotiskt paradis. Genom tiderna 

har det beskrivits på båda sätt. 

 Syndafloden kan vara en hemsk händelse i form av en naturkatastrof som 

drabbar människor. I berättelser genom historien har det även beskrivits som ett 

straff mot människor som begått oförrätter på olika sätt och har därmed syftat till 

att rena världen från synder och göra människor ödmjuka istället för 

narcissistiska. 

 

Arketyper är en analysmodell som är förankrad i teorier som berör visuell inramning. 

Det kan ge en bättre förståelse för hur personer är gestaltade i roller. På så vis kan vi se 

huruvida World Press Photo Awards bidrar till mytbildningen genom att återberätta 

historier om livsöden. 

 

2.2.7 Ideala offret     

Liksom Lule (2001) talar Lindgren & Lundström (2010) också om människors roller i 

berättelser, mer specifikt om det ideala offret och gärningsmannen. De har undersökt 

hur brottsoffer, förövare och närstående porträtteras i svenska medier. Även om deras 

studie på många sätt skiljer sig från vår undersökning ger det oss en god utgångspunkt 

att förstå hur människor framställs.  

 

Offret framställs i de flesta fall inom normalitetens gränser för att betraktaren ska ha 

lättare att identifiera sig med offret. De nämner även ett antal kriterier för om en person 

kan betraktas som det ideala offret. Det är en svag person som är utsatt och hjälplös i 

förhållande till gärningsmannen, och oftast är det kvinnor som avbildas i den rollen. 

Män, barn, minoriteter eller utstötta samhällsgrupper är ovanligare eller icke existerande 

i sammanhanget. Offret ska ha hängett sig åt legitim och respektabel verksamhet vid 

tillfället för dådet och ska inte kunna klandras för att befinna sig på platsen vid 

tidpunkten för det inträffade (Lindgren & Lundström, 2010). 
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Gärningsmannen framställs som stark och okänd av offret. Denne kan även framställas 

som en syndabock och som skrämmande, elak och ond. Till skillnad från offret befinner 

sig gärningsmannen utanför normalitetens gränser (Lindgren & Lundström, 2010). 

 

Brottet och händelserna runt det har en tendens att visas upp genom spektakulära 

aspekter och dramatiseras ofta. Brottets dramaturgi visar hur en harmoni förstörs av 

brottet och där offren, som befinner sig i chock och hjälplöshet, försöker bearbeta det 

inträffade. Detta för att slutligen nå en nyorientering i livet, där de återigen funnit 

trygghet. I centrum står våldshandlingen och dess konsekvenser för offret, vars liv har 

förstörts och som nu lämnas med ångest, oro och rädsla (Lindgren & Lundström, 2010). 

 

3 Metod  

Detta avsnitt inleder med en beskrivning av kvalitativ metod i mer generell bemärkelse 

för att sedan övergå till vår analysmetod, där vi beskriver vilka delar vi använder inom 

semiotik och visuell textanalys. Därefter beskriver vi hur undersökningen genomfördes 

och vilket urval vi studerade, samt vilka avgränsningar som gjorts gällande urvalet. Vi 

avslutar med att redogöra för vår undersöknings reliabilitet och validitet samt att 

redogöra för den etiska problematiken i forskningen och metodkritik. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi valde att göra en kvalitativ textanalys då vi ville få en djupare förståelse för bilderna. 

Att undersöka det karaktäristiska i bilder handlar om att förstå “egenskaper eller 

framträdande drag hos ett fenomen” (Repstad, 2007, s 13). Det lämpade sig väl i vår 

studie då det gav oss en förståelse för hur ett konkret fenomen förändrar sig över tid. 

 

Kvalitativa studier syftar ofta till att undersöka avgränsande och specifika miljöer, för 

att på så vis lyfta fram kännetecknande drag i denna miljö (Repstad, 2007). Denna 

metod gav oss möjlighet att få insikter i det mest grundläggande och särpräglade i 

miljön vi studerade. 

 

Enligt Repstad (2007) kan det vara till fördel för forskaren att använda kvalitativ metod 

för att få en förståelse för ett avgränsat och specifikt fenomen genom tolkning. En fördel 
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som han lyfter fram är metodens flexibilitet. Det är helt möjligt och tillåtet inom 

kvalitativ forskning att justera sina observationer utifrån varje unik text och faserna i 

forskningsprocessen går ofta in i varandra och skrivs om efter hand.  

  

Metoden att gå från det specifika till det mer allmänna kallas induktion (Trost, 2010). 

Det induktiva angreppssättet innebär att hypoteslöst närma sig en verklighet som 

forskaren inte besitter några större kunskaper om. Tillvägagångssättet fungerar väl som 

utgångspunkt vid studier av forskningsfält som inte är särskilt utforskade (Halvorsen, 

1992). Detta tillvägagångssätt lämpade sig väl för oss då tidigare forskning (Rössler et 

al., 2011) menar att fotojournalistik är ett outforskat område, framför allt när det 

kommer till studier om visuella nyhetskriterier. 

 

En hermeneutisk process innebär att forskaren tolkar och läser in egenskaper och 

sammanhang i sin undersökningsmetod. På så vis skapas en förståelse som sträcker sig 

längre än dess direkta betydelse (Repstad, 2007).  

 

3.2 Analysmetod 

3.2.1 Semiotik 

Semiotik handlar i grunden om studerandet av tecken, samt hur vi tolkar dessa. Olika 

teckenkombinationer skapar mening i texten. Verkligheten formas genom att människor 

kommer överens om vad dessa kombinationer betyder. Semiotiken kan även klargöras 

genom att man ser verkligheten som en text som kan läsas, avkodas och tolkas. Text 

behöver i detta fall inte enbart behandla den skrivna texten utan det kan även vara 

kroppsspråk, en film eller en bild (Ekström & Moberg, 2008). 

 

Två centrala begrepp inom semiotiken är denotation och konnotation. Det denotativa är 

den uppenbara innebörden av ett ord eller en bild, medan det konnotativa står för den 

djupare förståelsen av kulturens gemensamma föreställningar (Ekström & Moberg, 

2008).  

 

Utöver detta talar Ekström & Moberg (2008) om tre grundläggande typer av tecken, 

som kallas för Peirces teckentriad: symbol, index och ikon.  

 Symbol står för en gemensam, social överenskommelse. Exempelvis kan färgen 

röd symbolisera kärlek eller värme.  
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 Index består av två nivåer med ett orsakssamband mellan dem. Här talar vi om 

närhet och distans mellan två objekt. Om vi ser fotspår, kan vi räkna ut att någon 

har gått här. Om vi skymtar ett fågelbo, vet vi att det finns en fågel närvarande. 

 Ikon är när det avbildade i någon mån liknar det som ska avbildas. En ikon 

kännetecknas av att kommunicera genom likhet. En bild av ett hus liknar och ses 

som ett verkligt hus.  

 

Hansson et al. (2006) menar att index och ikon kan ses som naturliga tecken, vilka alltså 

existerar i världen. Detta skiljer sig från symboler som är konventionella tecken - 

överenskommelser - som människor lär sig. Kritik har riktats mot detta med 

motiveringen att alla tecken är konventionella. Peirce menade även att fotografiet är ett 

indexikalt tecken snarare än en ikoniskt tecken, även om vi i den här undersökningen 

snarare förhåller oss till att bilden är av det senare slaget.  

 

Hansson et al. (2006) menar att paradigmet är ett system som består av en uppsättning 

tecken. Exempel på detta är alfabetet, där uppsättningen bokstäver kan ses som ett urval 

av tecken. Det är alltså ett förråd vars betydelse grundar sig i en kulturell 

överenskommelse. 

 

På samma sätt som bokstäver kan bilda ord kan tecken inom andra system kombineras 

och skapa olika betydelser, vilket benämns syntagmer. Tolkningen av dessa förutsätter 

kunskap om de närvarande och frånvarande tecken som ingår i urvalet. Det är 

exempelvis omöjligt för en människa att tolka ett “här” utan att känna till ett “där” 

(Hansson et al., 2006). Varje val av teckenkombinationer förutsätter att andra tecken 

väljs bort. 

 

3.2.2 Visuell textanalys 

I vår analys tillämpade vi även vissa faktorer från visuell textanalys, vilket enligt 

Björkvall (2012) är en metod för att analysera hur bilder är uppbyggda och på så sätt få 

en djupare förståelse för valen som kan återfinnas i bilderna. Vi tillämpade 

informationsvärdesanalys och symbolisk interaktion i vår undersökning, som fokuserar 

på bilders komposition. 

 



  
 

15 

Informationsvärdesanalys behandlar frågor om var komponenter återfinns i bilder. Det 

som finns högt i bild ses som idealiserat eller generellt och det som är lågt i bilden 

tolkas som jordnära och rejält. Detta rör även frågor om bredd, där komponenter till 

höger i bild tolkas som någonting nytt, medan det som finns till vänster är det givna och 

det kända. Det tas även hänsyn till det som finns i centrum och det som finns i periferin. 

Dessa komponenter kan antingen separeras från varandra eller relateras till varandra. 

Detta kallas sambandsskapande och avgränsning. Avgränsning sker oftast genom 

inramning eller kontrast, men kan även avgränsas genom avstånd. Om avståndet är nära, 

relateras objekten istället till varandra. Samband kan även skapas genom överlappning 

och att komponenter i bilder rimmar med varandra genom att de har samma färg. Den 

visuella framskjutenheten handlar om hur synligt någonting är i bilden för att accentuera 

hur viktigt det är. Det är en hierarki som bygger på storlek, färgval, fokus och kulturella 

symboler (Björkvall, 2012). 

 

Symbolisk interaktion handlar främst om perspektiv, alltså om bilden är tagen 

framifrån, bakifrån eller från sidan. Detta avgör om motivet för bilden blir inkluderat, 

exkluderat eller delvis exkluderat. Perspektiv handlar även om maktförhållandet mellan 

betraktaren och den avbildade. Maktförhållandet avgörs utifrån hurvida personen är 

fotograferad öga-mot-öga, underifrån eller ovanifrån. Den symboliska distansen handlar 

om det upplevda avståndet mellan fotograf och den avbildade. Distansen kan sägas vara 

personlig då avståndet begränsar betraktaren till att se axlar och huvud på det avbildade 

subjektet. Är avståndet till den avbildade personen längre och bilden är beskuren att visa 

hela kroppen, är det en social relation. Om bilden är tagen på ett längre avstånd, kan 

man sägas ha en distanserad relation till personen (Björkvall, 2012). 

 

Inom visuell textanalys undersöks blickar i bilder. Beroende på hur personen är 

avbildad ställer denne antingen ett krav eller ger ett erbjudande till betraktaren att ta till 

sig budskapet i bilden. Finns det ingen blick i bilden, om till exempel ryggen är vänd 

mot kameran, sägs det att bilden ger ett erbjudande till betraktaren. Att blickar ställer 

krav baseras på antagandet att betraktaren aldrig kan bortse från en blick och att vi alltid 

tolkar andras blickar (Björkvall, 2012).  
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3.3 Tillvägagångssätt 

Vi satte samman en analytisk verktygslåda med dels några semiotiska delar och dels en 

modell för visuell textanalys. Där den tidigare forskningen fokuserar mer på den 

kvantitativa delen av att analysera frekvenser i teman och ramar (Parry, 2010; 

Greenwood & Jenkins, 2013), sökte vi att finna en djupare förståelse för attribut, roller 

och kontext i bilderna. Bägge författare analyserade samtliga bilder tillsammans och 

kom fram till resultat, analys och slutsatser i samråd med varandra. 

 

I analysen tog vi hjälp av de valda teoretiska utgångspunkterna. Som en naturlig del av 

att undersöka bilderna ställde vi dessa mot nyhetsvärdering i form av de åtta visuella 

nyhetsfaktorerna. Vidare valde vi att använda oss av social ordning för att få en bättre 

förståelse för den större samhällskontexten för  bilderna. För att på ett mer 

förutsättningslöst sätt studera bilderna valde vi att stödja undersökningen på de 

generella ramverken som handlar om krig och fred. På så sätt tillför vi och bygger 

vidare på redan existerande ramar och möjliggör för framtida forskning att ta del av 

dessa och fortsätta arbetet att utveckla dem. Med generella ramverk värdesätts en 

samverkan där forskare inom vitt skilda fält kan tillföra till samma ramverk. För att ge 

ytterligare förståelse för bilderna valde vi även att stödja forskningen på de två 

analysmodellerna med teoretiska utgångspunkter om lidande och arketyper. Den 

teoretiska utgångpunkten medieskådeskådespel fungerar som en slags makroteori vilken 

hjälpte oss förstå den helhet där bilderna ingår. 

 

3.4 Urval 

Strategiskt urval lämpar sig bäst vid undersökning av få analysenheter. Urvalet fungerar 

väl för att få fram största möjliga kvalitativa innehåll (Halvorsen, 1992). Strategiskt 

urval erbjuder möjligheten att välja analysenheter för att garantera variation (Trost, 

2010). Variation i vår undersökning handlar inte endast om bildernas innehåll utan även 

om urvalets bredd över tid.  

 

För att möjliggöra en undersökning som studerar likheter och skillnader över tid valde 

vi att studera sammanlagt tolv bilder under fyra olika perioder, där tre bilder ingick i 

varje period. Det tidsmässiga avståndet mellan varje period var två decennium. Vi tog 

avstamp i prisets begynnelse genom att analysera de vinnande bidragen åren 1955-1957. 

Den andra perioden som undersöktes var åren 1975-1977.  Därefter studerade vi 
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vinnarna åren 1995-1997 och avslutningsvis de vinnande bidragen åren 2013-2015. 

Detta urval gav oss en historisk översikt över bildernas karaktäriserande drag då och nu, 

samt ett jämnt tidsförhållande mellan dessa. 

 

3.4.1 Avgränsningar 

Storleken på urvalet kan sägas vara beroende av studiens syfte. Trost (2010) tar som 

generell regel upp tidsaspekten och säger att hur stort urvalet är beror på hur mycket tid 

som finns att tillgå. Vidare diskuterar han att det är bättre att ha ett fåtal analysenheter 

och säkra en god kvalitet framför att använda flera och där tolkningskvalitén blir sämre. 

Vi tog hänsyn till tidsaspekten och gjorde ett urval utifrån den tid vi hade tillgodo för att 

säkra en god kvalitet i våra resultat. Antalet bilder valdes därefter. 

 

I tävlingen finns flera kategorier där bilder har möjlighet att tävla. Vi valde att endast 

inrikta oss på kategorin World Press Photo of the Year och därmed välja bort de övriga 

kategorierna. De gör anspråk på att vara ansett som ett av de mest prestigefyllda 

priserna i världen för fotojournalistik. Den bild som väljs ut ska på bästa sätt 

representera en viktig händelse under året (World Press Photo, 2016). Därmed anser vi 

att denna kategori tjänar studiens syfte på bästa sätt.  

 

3.5 Undersökningens giltighet 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen ska äga tillförlitlighet, alltså att den ska vara 

riktigt utförd och korrekt. Studiens replikerbarhet är viktig för reliabiliten. Med andra 

ord ska en oberoende forskare kunna utföra samma analys och uppnå nästintill identiska 

resultat (Halvorsen, 1992). Det är möjligt för framtida forskare att återupprepa vår 

studie genom att våra analysenheter är oföränderliga i sin karaktär. 

 

LeCompte & Goetz (1982) menar att forskningsmedlemmarna bör vara överens om hur 

de ska tolka materialet för att erhålla en hög reliabilitet. Vi tog hjälp av teoretiska 

perspektiv som utgår från nyhetsvärdering och gestaltning för att försäkra oss om att vi 

tolkade materialet på samma grunder. På så vis ansåg vi också ha ökat möjligheten för 

andra forskare att förstå våra resonemang och analyser.  
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3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om att undersökningen ska äga relevans (Ekström & Larsson, 2010). 

För att uppnå en hög validitet, eller giltighet, ska den insamlade informationen vara 

relevant för problemställningen. Hög validitet uppnås även genom hög 

definitionsmässig validitet. Det innebär att det teoretiska och empiriska planet stämmer 

överens. Teoretiska begrepp består av dimensioner vilka i sin tur kan undersökas genom 

att identifiera relevanta indikatorer. Att operationalisera de teoretiska begreppen ger 

bättre möjligheter till ett brett och korrekt mätområde (Halvorsen, 1992). 

 

Analysen utgår från ett antal operationaliserade begrepp hämtade ur de valda teoretiska 

begreppen medieskådespel, social ordning, mytbildning, visuella nyhetsfaktorer och 

gestaltning. Vi redogjorde ytterligare för utgångspunkterna genom att definiera 

indikatorer som kunde ge riktning i vårt arbete att analysera de valda bilderna. Vi 

arbetade för att få bättre förutsättningar att undersöka social ordning genom att vi 

studerade det utifrån samhällsnormer och samhällsvärderingar samt eventuella 

avvikelser från social ordning. Medieskådespelets dimension är dess makt att påverka 

där vi undersökte medievärderingar som indikatorer på makten. Mytbildning har vi 

studerat utifrån dimensionen som handlar om arketyper där återkommande urtyper och 

berättelser studerats. De visuella nyhetsfaktorerna handlar om nyhetsvärdering vilka vi 

studerade utifrån givna kriterier kopplade till den teoretiska utgångspunkten. 

Gestaltningens dimension är generella ramverk för berättande där indikatorerna är krig 

och fred. Lidande handlar om utsatthet, skada, vånda och död vilka undersöktes med 

hjälp av de tre bildkategorierna förmodad död, möjlig död och uppenbar död. 

 

För att öka transparensen i undersökningen och öppna för kritik har frågeställningar, 

valda teoretiska begrepp, operationaliserade begrepp, tillvägagångssätt och 

datainsamlingsmetod redogjorts för så noggrant som möjligt. Studien följer en tydlig 

röd tråd utifrån problembakgrunden där det logiska resonemanget ska möjliggöra och 

öka förståelsen för studien. 

 

3.6 Forskningsetik  

Rose (2012) menar att forskare bör beakta den etiska aspekten gällande anonymitet i 

primärdata vid tillämpning av visuella metoder. Det är viktigt att ta hänsyn till samtycke 
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från informanter, vilket i vårt fall innebär de avbildade i vinnarbidragen. Även om vi 

inte är upphovsmän till primärdatan och därmed inte har tagit beslut om att publicera 

eller återpublicera dessa i ett större sammanhang, fanns en viss problematik att ta 

hänsyn till där bilderna användes i studien utan informanternas samtycke.  

 

En annan etisk aspekt rör att studera bilder där utsatta människor förekommer. Genom 

att studera dessa är vi delaktiga i att reproducera och cementera en idealbild för hur 

fotojournalistik ser ut.   

 

3.7 Metoddiskussion 

Eftersom semiotik är en kvalitativ metod, ställer detta krav på hur undersökaren tolkar 

de studerade tecknen. Undersökaren bör exempelvis skilja på vad som är kulturella 

associationer, så kallade konnotationer, och egna privata associationer. Den semiotiska 

metodens förmåga av att vara replikerbar har därför ifrågasatts. Semiotiken har även 

kritiserats för den teoretiska terminologin, som kan vara invecklad och svår att förstå. 

Därför är det lämpligt att använda sig av enklast möjliga term när det passar (Rose, 

2012). 

 

Vårt urval skiljer sig från vad som är karaktäriserande för kvalitativa studier, där fokus 

är att anskaffa ett brett spektrum av kvalitéer. Då vi gjorde ett urval som utgick från att 

ge en historisk översikt tvingades vi att i viss mån begränsa bredden i undersökningen. I 

och med att vi baserade våra val på en jämn fördelning över tid tog vi inte hänsyn till 

bilder som kunde ha gett en bredare förståelse för tävlingen. Därmed har 

undersökningen prioriterat en variation med hänsyn till tid istället för innehåll.  

 

Semiotik och visuell textanalys fungerade som en ingång till tidigare forskning och 

metod för att se hur de valda teoretiska utgångspunkterna kan ta sig visuell form i ett 

sammanhang där eliten i form av en jury värderar bilder. Vi skapade en förståelse för 

tävlingens värdegrund genom att stödja forskningen mot den teoretiska utgångspunkten 

om visuella nyhetsfaktorer. Vi kunde även studera vilka komponenter som ingick (och 

uteslöts) i gestaltandet av berättelser. Genom att förstå de tecken som bilderna bestod av 

kunde vi också få en uppfattning om huruvida berättelser och roller är återkommande 

och därmed bidra till en bättre bild av hur tävlingen har använt sig av mytbildning från 

begynnelsen till idag. Det gav oss även möjlighet att undersöka och förstå det lidande 
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som gestaltas i bilderna och hur detta kan ta sig uttryck. Genom att tolka tecken kunde 

vi öppna upp för att förstå det större samhällsperspektivet i bilderna och i slutändan ge 

en bättre förståelse för tävlingen som ett skådespel.  

 

4 Resultat och analys 

Kapitlet inleder med en presentation av de tolv vinnarbidragen var för sig följt av 

bildtext, denotation och analys. Bilderna är uppdelade efter tema och år. De teman som 

ingår i kapitlet är baserade på våra subjektiva tolkningar. 

 

4.1 Konflikt 

 

1956 

 

 

Bildtext: “'Spätheimkehrer': A German prisoner of war is reunited with his daughter. 

The child has not seen her father since she was one-year-old. This man was one of the 

last prisoners of war to be released by the Soviet Union since the end of World War II.  
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Most German prisoners of war returned home through the Grenzdurchgangslager 

Friedland, a transit camp for refugees, home-comers, soldiers and displaced persons set 

up in September 1945 in the German federal state of Niedersachsen, which was then 

located at the East-German border.” 

 

Denotation: Tre personer i förgrunden står i en ring runt en flicka. Flickan håller sin 

hand på en av männen. Mannen till höger håller sin hand om flickan. De tittar på 

varandra och flickan ses gråta. Bakom de fyra personerna i förgrunden syns en 

folksamling. En man i folkmassan tittar på de fyra i förgrunden. Bakom honom står en 

blond pojke som tittar åt höger i bilden. Runt dem står en större samling människor, alla 

klädda i finare ytterklädsel. 

 

Analys: Mannen i bilden har flera roller och det finns många nyanser och dimensioner 

till honom där han är både pappa, soldat och före detta fånge. Han har blivit utsatt för 

fara i krig för att sedan bli frihetsberövad. Att döma av flickans ansiktsuttryck skapar 

hans ankomst starka känslor, vilket kan tolkas både som glädje och sorg.  

 

Familjen i förgrunden förstärks på det sätt de är fotograferade. Det ligger ett starkare 

ljus på dem än på övriga personer i bilden och det skapas ett samband mellan dem. 

Folkmassan blir mer anonyma, då de avgränsas från familjen med en mörkare kontrast. 

Att de är en grupp förstärks ytterligare då de har mer skärpa än folkmassan och 

dessutom står de långt fram i bilden, vilket gör att de blir större än folkmassan.  

 

Mamman är gömd bakom pappan, vilket gör honom mer framträdande och viktig. Han 

skiljer sig även åt i klädsel. Medan ett flertal av personerna är klädda i stilig 

ytterklädsel, är hans jacka mer vardaglig.  

 

Blickarna hos folkmassan är nedstämda och oroliga. Detta visar på väntan, men även på 

en implicit rädsla. Trots att det är en kärleksfull kontext, krävs det av betraktaren att 

förstå den tidigare rådande rädslan över att inte få återse sina nära och kära för att förstå 

de nuvarande känslouttrycken i bilden. 

 

I denna konfliktbild väljer medieskådespelet att inte avbilda människorna med någon 

form av skada, som är en av de visuella nyhetsfaktorerna Rössler et al. (2011) talar om. 
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Då denna bild avbildar konsekvensen av ett krig, går det hand i hand med Greenwood & 

Jenkins (2013) teori om krigs- och fredsramarna, som menar att avbilda fysisk skada är 

ovanligt.  

 

Denna bild går även att koppla med vad Hamqvist (2009) kom fram till om social 

ordning och kan anpassas till vår studie. Den sociala ordningen kan ses som rubbad, då 

de vanliga beteendemönstren har satts ur funktion på så sätt att människorna väntar med 

oro på sina nära och kära. Sammanhanget kan pekas ut som onormalt, då det avviker 

från det normala beteendemönstret (Bauman, 1998). 

 

1977 

 

 

 

Bildtext: “Beirut, Lebanon. A Palestinian woman pleads with a Phalange gunman in the 

Karantina neighborhood of East Beirut (also known as La Quarantaine). That morning, 

Phalange militia had attacked and evicted the largely Palestinian refugee population of 

this district, setting their homes on fire and leaving hundreds dead. The Karantina 

massacre was one of the many violent incidents marking the first years of the Lebanese 

civil war.” 
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Denotation: Till höger i bild står en person vänd bort från kameran. Denne har mörkare 

klädsel och ett gevär. Framför personen står en kvinna i mörkare klädsel, bortsett från 

en vit sjal. Hon håller ut händerna och tittar på mannen med geväret. Till vänster i bild 

går en man tillsammans med tre barn. Samtliga är fotograferade i profil. I centrum av 

bild går en kvinna, som är fotograferad i profil. I bakgrunden finns ruiner av hus. Det 

brinner och stiger rök ur husen. 

 

Analys: Fotografen har valt att gestalta konflikten med en våldsam komposition mitt i 

händelsens centrum. Bilden visar tydligt konsekvenserna för de civila som flyr från sina 

hem. Branden, röken och det som är kvar av huset ger en insyn av vad som har inträffat.  

 

Soldaten avgränsas från de civila genom kläderna där framför allt huvudbonaderna 

skiljer dem åt. Dessutom är soldatens uniform av mer formell karaktär. Betraktaren får 

en lägre grad av relation till soldaten, som är fotograferad bakifrån och blir på så sätt 

exkluderad. Däremot skapas en relation till den vädjande kvinnan, som är fotograferad 

framifrån. Hennes blick ställer krav på att vi ska förstå hennes utsatta situation. 

 

De civila avbildas här som underlägsna soldaten. Detta förstärks av den visuella 

framskjutenheten, där soldaten är närmare kameran och fotograferad underifrån. Det 

finns alltså ett tydligt styrkeförhållande gestaltat i relationen mellan soldat och civila. 

Soldaten avgränsas även genom att denne är enda bärare av ett vapen, vilket kan ses 

som en symbol för makt och förtryck.  

 

Eftersom de civila tvingas fly från sina hem, kan den rådande sociala ordningen ses som 

rubbad. Det går att se likheter med Hamqvists (2009) kom fram till om social ordning 

då det förekommer en avvikelse från det rådande mönstret. 
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1995 

 

 

 

Bildtext: “A Hutu man at a Red Cross hospital in Nyanza, Rwanda. His face was 

mutilated by the Hutu 'Interahamwe' militia, who suspected him of sympathizing with 

the Tutsi rebels. 

Liberated from a nearby Hutu camp, where mainly Tutsis were incarcerated, starved, 

beaten, and killed, this man did not support the genocide and was thus subjected to the 

same treatment. Starved and attacked with machetes, he had managed to survive, though 

he was unable to speak and could barely walk or swallow when this photo was made. 

The animosity between the Hutu and Tutsi population groups in Rwanda had been 

simmering for decades. In April 1994, Hutu President Juvénal Habyarimana’s death in a 

plane crash near the capital of Kigali sparked murderous attacks on the Tutsi minority 

and Hutu moderates. The situation deteriorated further when the mainly Tutsi rebels of 

the Rwandan Patriotic Front (RPF) started pushing south from their stronghold in 

northern Rwanda. A mass exodus of people trying to escape excessive violence was 

underway by July.” 
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Denotation: Mannen är fotograferad i profil. Han håller sin hand på halsen och har 

öppen mun. En del av örats överdel är borta. Han tittar neråt.  Mannen har fyra långa 

märken längst sidan av huvudet samt ett märke på bakhuvudet. Han är klädd i en ljus 

överdel. 

 

Analys: Fotografen har valt att gestalta en konflikt som drabbat många genom en 

persons historia, där han fallit offer för en våldsam handling. Det går att utröna flera av 

de visuella nyhetsfaktorerna i den teori som Rössler et al. (2011) redogör för. Valet att 

fotografera en person som genomgår fysiskt och psykiskt trauma kan sägas vara 

kontroversiellt. Det bidrar till att bildens värde ökar, enligt Rössler et al. (2011). Bilden 

är dessutom detaljerad och avbildar en tydlig fysisk skada, som i detta fall har orsakats 

av våld. Vad gäller utförande och teknik är den fotograferad på nära håll. I och med 

närheten till honom blir ärren på hans huvud detaljrika och påtagliga. Denna bild är 

därmed ett bra exempel på hur de visuella nyhetsfaktorer kan leva upp till 

medieskådespelets värderingar. 

 

1996 

 

 

 

Bildtext: “Chechnya, Russia. A bus on the road to Grozny during fighting between 

Chechen independence fighters and Russian troops. The First Chechen War, which 
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erupted when President Boris Yeltsin sent troops to the rebellious province in December 

1994, was still dragging on months later. When the Chechen fighters fled Grozny, the 

capital, where the war had claimed a horrendous human and material toll, Russian 

troops pursued them into the countryside to the south and east.” 

 

Denotation: Bilden föreställer en pojke som sitter i en buss med händerna på bakrutan. 

Runt bussen går det att urskilja träd på sidorna och skog i bakgrunden. Bussens 

nummerskylt står skrivet med krylliskt alfabet. 

 

Analys: Pojken är en flykting som fallit offer för en konflikt och tvingats lämna sitt 

hem. Istället för en närhet till konflikten finns ett avstånd där miljön är naturnära och 

närmast konnoterar fridfullhet.  

 

Bussen i kombination med miljön kan dels ses som en symbol för friheten, där den för 

pojken bort från konflikten. Samtidigt konnoterar kroppsspråket med händerna på rutan 

fångenskap och en längtan ut, där bussen istället blir ett fängelse. Bilden är på så vis en 

dikotami mellan fångenskap och frihet.  

 

1997 
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Bildtext: ”Landmine victims at a center for children suffering war trauma. 

After decades of war, Angola was one of the most heavily mined countries in the world. 

It was estimated that planted mines numbered nine to 15 million, about one mine for 

every man, woman and child in the country. To date, some 70,000 Angolans, 8,000 of 

them children, have been disabled by exploding mines.” 

Denotation: Ett barn står i centrum och förgrunden och är beskuren vid benen. Hon 

håller sina armar runt en docka och har en klänning på sig. Hennes kropp är vänd åt 

vänster och huvudet är vänt mot kameran. Bredvid henne står två barn till, ett till 

vänster och ett till höger. Barnet till höger har ett ben och två svarta kryckor och en 

skjorta på överkroppen. Han är vänd med huvudet åt vänster, kroppen är vänd snett mot 

kameran åt höger. Flickan till vänster har också en klänning. Hon står längst bak i bild. 

Kroppen är vänd snett åt vänster. I övrigt är ansiktet vänt mot kameran. Större delen av 

ansiktet ligger i skugga. Väggarna i rummet har både ljusa och mörka partier. Ett 

utmärkande drag på väggen är alla de hål i olika storlekar som återfinns.  

Analys: Att det är barn som avbildas i kombination med kontexten och miljön 

konnoterar dessa som utsatta och svaga; offer för en konflikt de är maktlösa att 

förändra. Barnen konnoterar även en slags oskyldighet, där flickan söker trygghet hos 

sin docka. De har drabbats av en konflikt de inte själva har bidragit till. Flickorna har 

inga synliga fysiska skador, till skillnad från pojken som blivit lämlestad och kryckorna 

han stödjer sig på förstärker de hemska omständigheterna. Det finns tydliga samband 

med barnen och vad Lindström & Lundgren (2010) skriver om det ideala offret.  

Vidare förstärks omständigheterna av miljön de är fotograferade i, där vårdhemmet är i 

dåligt skick. Hålen i väggen konnoterar kulhål och övriga delar, som den förstörda 

dörröppningen närmast konnoterar ett fallfärdigt hus.  

Vad gäller hur barnen på bilden är gestaltade finns det en del aspekter i utförandet som 

är värda att nämna. En skillnad finns i hur könen framställs. Inom den visuella 

textanalysen kan  flickorna sägas ställa krav på att vi ska förstå deras utsatta situation 

genom att de är fotograferade framifrån. Pojken ger ett erbjudande till betraktaren att 

förstå hans situation, då han är delvis vänd bort från kameran. Enligt den definitionen 

skapas en större identifikation till flickorna än till pojken.  
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Lämlästningen och barnens trauman går att koppla till de visuella nyhetsfaktorerna som 

Rössler et al. (2011) talar om, framförallt skada och våld. Även nyhetsfaktorn känslor 

kan sägas vara närvarande på så sätt att vi som betraktare skapar en identifikation till 

flickan i förgrunden när vi möter hennes blick. Därmed ställer hon krav på att vi ska 

förstå hennes utsatta situation. 

Både mannen i bilden från 1995 och barnen i bilden från 1997 är avbildade i vårdhem, 

men skillnaden ligger i att konflikten är distanserad i bilden på mannen vad gäller 

miljön, där det endast förekommer en vit bakgrund. I bilden på barnen är konflikten 

däremot närvarande. Kulhålen i väggen visar tydligt på att konflikten har ägt rum på den 

plats de befinner sig.  

 

2013 

 

 

Bildtext: ”Gaza City, Palestinian Territories 

 

The bodies of two-year-old Suhaib Hijazi and his elder brother Muhammad, almost 

four, are carried by their uncles to a mosque for their funeral, in Gaza City. 
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The children were killed when their house was destroyed by an Israeli airstrike on 19 

November. The strike also killed their father, Fouad, and severely injured their mother 

and four other siblings. 

Israel had begun an intense offensive against Hamas-ruled Gaza on 14 November in 

response to continued rocket fire from Palestinian militant groups. In the first days of 

the offensive, Israel struck at targets of military and strategic importance, though the 

scope of attack later widened to include residences suspected of harboring Hamas 

militants. By the time a ceasefire was brokered on 21 November, over 150 people had 

been killed in Gaza. Of these 103 were thought to be civilians, including at least 30 

children.” 

Denotation: Längst fram i bild ses två barn inlindade i vitt tyg. Barnet längst fram bärs 

av en man. Till höger om mannen går en annan person, som har huvudet vänt neråt. Till 

vänster går den andra mannen som bär det andra barnet. Till vänster om honom går en 

man som håller i det inlindade barnets ben. Barnens ansikten är synliga.  

 

Bakom de första fyra i mitten av bilden går en folkmassa. De är klädda i mörkare 

nyanser än barnen. Bland dessa skymtas samma vita tyg som barnen är inlindade i. 

Människornas ansikten är synliga och de är fotograferade framifrån och aningen 

ovanifrån.   

 

Folket går längs en väg mellan två byggnader med grå fasad. På den vänstra väggen 

bryts det gråa mot ett svart och vitt parti som är randigt. På den högra väggen bryts 

fasaden av ett fönster utan glas. Längre bak kan man skymta en stolpe varifrån det går 

flera elledningar. Ännu längre i bakgrunden kan man skönja byggnader.  

 

Analys: Bilden är tagen mitt i händelsernas centrum där konflikten blir högst 

närvarande, främst genom de avlidna personerna. De kan ses som offer för den konflikt 

som drabbat området och har samlats som ett svar på de som avlidit, där de i civila 

kläder går mot begravningscermonin för att hedra de döda. Att döma av deras 

ansiktsuttryck finns både starka känslor av vrede och sorg närvarande. Det går att dra 

paralleller mellan dem och Lules (2001) definition av vad som konstituerar 

offerberättelser och död. Han menar att det påminner oss om livets förgänglighet och 

den ständiga närvaron av döden. I bilden har människornas liv förändras i negativ 
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bemärkelse på ett ögonblick. Fotografen har valt att på ett direkt sätt avbilda barnens 

död, vilket vi kan se som ett kontroversiellt journalistiskt val. 

Bilden är detaljrik på så sätt att man får se ansiktena på de döda offren, som befinner sig 

på en social distans till fotografen. Den stämmer väl överens med Zelizers (2010) teori 

om lidande och uppenbar död. Bildtexten hjälper betraktaren att få en uppfattning om 

vad som har hänt och samspelar med bilden för att tala om att det handlar om en död. 

 

Tyget som barnen är inlindade i står i kontrast till folkmassans kläder och avgränsar 

därmed de levande från de döda. Barnens kläder rimmar däremot med himlen.Vad 

gäller relationen mellan barnen och himlen går det att dra paralleller till visuell 

textanalys rörande förhållande mellan högt och lågt i bilden. Barnen finns långt ner i 

bilden och kan ses som den konkreta och jordnära avbildningen av döden medan himlen 

finns högt upp i bild och blir genom sin position en ideal symbol för livet efter döden. 

Den fysiska skadan i bilder som rör konflikter förekommer i form av lemlästning, grova 

ärr samt död, där de avlidna är barn. Rössler et al. (2011) menar att skada i bilden 

skapar en större påverkan på betraktaren och väcker känslor. Graden av skada kan 

ställas i relation till graden av påverkan. Vi kan se skillnader med Greenwood & Jenkins 

(2013) undersökning, som menar att död och skada i nyheter är ovanligt men när det 

förekommer avbildas oftast vuxna män. I vår undersökning förekommer visserligen 

avbildade skador hos vuxna män, men endast barn avbildas som döda.  
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2014 

 

 

Bildtext: ”Djibouti City, Djibouti 

 

African migrants on the shore of Djibouti City at night raise their phones in an attempt 

to catch an inexpensive signal from neighboring Somalia—a tenuous link to relatives 

abroad. Djibouti is a common stop-off point for migrants in transit from such countries 

as Somalia, Ethiopia and Eritrea, seeking a better life in Europe and the Middle East.” 

 

Denotation: En person står nära kameran till vänster, vänd åt sidan och fotograferad 

underifrån, och håller upp sin telefon med skärmen riktat mot kameran. På samma sätt 

står en person längre fram i mitten av bilden med ryggen vänd mot kameran och håller 

upp sin telefon. Framför denna man står en grupp på sex personer vid havet, varav fem 

av dessa står till höger om honom och en till vänster om honom. De till höger är alla 

vända med ryggen mot kameran. Två av dom håller upp sina telefoner. Den till vänster 

är vänd mot kameran och ett blått ljus syns i personens ansikte. Det går inte att urskilja 

mer än silhuetter hos gruppen vid vattnet. Månen lyser på natthimlen och reflekteras i 

vattnet. Runt reflektionen är vattnet mörkare. Marken är mörk men det går att urskilja 

vissa konturer.  
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Analys: Personerna på bilden har lyckats fly en konflikt och befinner sig nu i trygghet. 

De befinner sig alltså på distans från den relaterade händelsen. Mobilerna skapar en 

riktning mot havet, vilket ger en länk till konflikten som kan upplevas finnas någonstans 

bortom horisonten. Personerna på bilden kan ses som sökande efter sina nära och kära 

som är kvar i hemlandet. Havet och natten tillsammans med månens sken och 

mobiltelefonerna skapar en närmast romantisk komposition. Det förstärker deras gest 

som en av kärlek och omtanke.  

Forografen har valt att avbilda människorna som anonyma, då de endast ses som 

silhuetter i natten. Dessutom är de fotograferade bakifrån och på socialt till distanserat 

avstånd. Det blir därmed svårare att få en relation till dem, där mobiltelefonerna och 

månen blir mer framträdande. 

 

Vad gäller distans till konflikten har den likheter med bilden från 1996 men skillnader 

med bilden från 1977. Då den sistnämnda är i centrum av konflikten befinner sig de 

tidigare två på långt avstånd. De är båda fotograferade i en fridfull och naturnära miljö 

och utan bildtexten hade det varit svårt att förstå omständigheterna.  

 

Det finns ett samband mellan denna bild och konfliktbilden från 1956, då vi har 

identifierat den visuella nyhetsfaktoren känslor i positiv form. Känslorna visas i form av 

kärlek och omtanke då männen på stranden söker kontakt med sina nära och kära. I 

bilden från 1956 utstrålas en glädje hos flickan när hon återförenas med sin pappa. 

Enligt Rössler et al. (2011) ger känslor en större vilja att betrakta bilden men det 

handlar inte bara om huruvida de är positiva eller negativa utan även hur starka känslor 

det förmedlar.   
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4.2 Diskriminering 

 

1957 

 

 

 

Bildtext: “Dorothy Counts, the first and at the time only black student to enroll in the 

newly desegregated Harry Harding High School in Charlotte (NC), is mocked by 

protestors on her first day of school. Bystanders threw rocks and screamed at Dorothy to 

go back to where she came from. 

The man walking beside her is probably Dr. Edwin Tompkins, a friend of the family 

and a professor at the black college Johnson C. Smith University. After a string of 

abuses, Dorothy's family withdrew her from the school after only four days. Children 

had been enrolling for the new school year and tension was particularly high in the 

south for districts trying to comply with the US Supreme Court's ruling that states 

should desegregate their schools with deliberate speed.” 

Denotation: Bilden föreställer en kvinna som blir förföljd av en folkmassa. Hon är 

fotograferad rakt framifrån och tittar in i kameran. Hennes armar hänger vid sidan. Hon 

är längst fram i centrum. Hon har en rutig klänning och kort mörkt hår. Till höger om 

henne går en äldre man med glasögon. Till vänster om henne står en man som tittar åt 
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höger. Till höger om honom kan man urskilja ansiktet av en kille som håller upp sina 

pekfingrar bakom kvinnans huvud. Männen har ljusare klädsel mot kvinnans mörkare 

klänning. 

 

Analys: Kvinnan avbildas som aktiv i sitt ställningstagande att gå ifrån den sociala exil 

som segregationen innebär. Hennes vandring kan ses som en gång mot det mer 

inkluderade samhället. Hon är visuellt framskjuten på det sätt att hon är fotograferad 

längst fram i bild. Detta gör att hon blir större och synligare. Det går att tolka det som 

att fotografen har valt att inkludera henne och göra henne viktigare. Kvinnans blick 

ställer krav på att vi ska förstå hennes rädsla men även hennes styrka att som ensam stå 

emot en större grupp människor. 

 

Hennes aktiva ställningstagande motverkas av ett aktivt ställningstagande hos 

samhället. Folkmassan reagerar på en samhällsförändring och uttrycker sina åsikter 

direkt mot kvinnan på bilden. Hånet mot kvinnan blir närvarande då en av männen 

gestikulerar djävulstecken ovanför hennes huvud. Djävulstecknet kan ses som en 

symbol för ondska.  

Kvinnan avgränsas genom att hennes kläder, kön och etnicitet står i kontrast till 

folkmassan som består av vita män med ljusa kläder. De framstår som en grupp medan 

hon står ensam mot dessa. Det finns en tydlig norm i bilden där segregering rådit som 

en slags social ordning, likt den Bauman (1998) och Hamqvist (2009) beskriver. 

Kvinnan i bilden bryter denna norm och en slags rubbad social ordning uppstår dels i 

hennes aktiva ställningstagande men också genom att värdegrunden i samhället håller 

på att oformas till att bli mer jämställd. Därmed möts gamla ch nya värderingar och 

bilden visar hur detta tar sig uttryck. 

Denna bild har likheter med konfliktbilden från 2013 då det finns en rörelse och en 

riktning, där folkmassan vandrar mot kameran. Skillnaden här ligger i hur bilden som 

rör konflikt visar hur människor samlas för huvudpersonen i bilden, där det finns en 

respekt för de avlidna men även starka negativa känslor. Denna bild visar hur en större 

folkmassa samlas mot huvudpersonen och några ur folkmassan visar tecken på glädje. 
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2015 

 

 

 

Bildtext: ”Jon and Alex, a gay couple, share an intimate moment at Alexi’s home, a 

small apartment in St Petersburg, Russia. Life for lesbian, gay bisexual and transgender 

(LGBT) people is becoming increasingly difficult in Russia. Sexual minorities face 

legal and social discrimination, harassment, and even violent hate-crime attacks from 

conservative religious and nationalistic groups.” 

 

Denotation:. Två män befinner sig i en säng. En ligger ner och en sitter upp. Den 

sittande mannens hand vilar på den liggande mannens bröst. Båda har bar överkropp 

och mörkt hår. De är fotograferade i profil och lite ovanifrån. Personen som sitter har 

ögonen öppna och hans underkropp är gömd. Rummet är mörklagt till stora delar och 

fönstren är fördragna. Ljusa partier ligger på väggen och gardinerna i bakgrunden. 

Bilden är mörk i nederkant. Den högra gardinen kastar en skugga på väggen till vänster. 

Många föremål ligger mellan gardinerna.  

 

Analys: Det homosexuella parets situation illustreras av att de sitter avskärmade från 

samhället i ett mörkt rum med fördragna gardiner samtidigt som bildtexten säger att 

bilden är tagen mitt i centrala Sankt Petersburg. De avbildas i exil, som fångar i sitt eget 
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hem. Både kroppsspråk och ansiktsuttryck utstrålar en känsla av förtvivlan. Samtidigt 

kan de ses som passiva och hjälplösa i att försöka förändra sin situation. Deras situation 

står i kontrast till den öppna kärleken som accepteras hos heterosexuella par.  

 

Paret bryter mot den sociala ordningen på grund av deras sexualitet. Medieskådespelet 

förstärker detta genom att gestalta dem som instängda i sitt hem. Deras instängdhet gör 

att paret pekas ut som onormala. Hamqvists (2009) resultat om social ordning går att 

anpassa till vår studie för att förstå hur normer fungerar för att hindra avvikelser i 

samhället. 

 

Fotografen har valt att avbilda ämnet i form av förbjuden kärlek, likt den gamla 

berättelsen om Romeo och Julia, där det det finns en social ordning med normer för 

vem som får älska vem. De som inte följer normerna får retirera till sitt hem som enda 

tillflyktsort, där de sitter i mörkret. Fotografiet kan ses som en protest där männen står 

upp mot samhällets normer och visar ömhet i kroppsspråket. Samtidigt förstärker det 

gyllenbruna ljuset det sensuella i situationen.  

 

Inredningen i lägenheten konnoterar ett hem. Sängen blir en symbol för närhet men 

också trygghet i ett samhälle som vänt sig emot dem. Gardinerna fungerar närmast för 

att skilja dem från omvärlden. 

 

Personerna i de bilder som rör diskriminering får två helt olika roller. I bilden som rör 

segregering finns en slags aktivitet som är helt frånvarande i den som handlar om 

homosexualitet. Gemensamt är att i de båda bilderna finns ett utanförskap där 

personerna utmålas som syndabockar av samhället, även om det också finns skillnader. 

Paret står i kontrast till kvinnan på bilden som rör segregation på så sätt att syndabocken 

i det fallet blir öppet hånad och mobbad av ett samhälle som inte accepterar henne 

medan männen ger en helt annan bild av diskriminering, där de har flytt samhället i sitt 

hem. De är istället passiva och hotet är snarare en abstrakt idé som finns någonstans 

bakom gardinerna. Det finns likheter med hur bilden gestaltar personerna och Lules 

(2001) förklaring till hur mytbildning sker genom användning av arketyper och hur det 

hjälper oss att förstå komplexa sammanhang.  
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4.3 Olycka 

1955 

 

 

 

Bildtext: “The very first World Press Photo of the Year shows an unknown 

motorcyclist tumbling from his bike during a motocross race in Randers, Denmark. 

Danish photographer Mogens von Haven was in the right place at the right time to take 

this classic press photo, capturing news as it happened” 

 

Denotation: Fotografiet avbildar det ögonblick då en motorcyklist, i hög hastighet, 

ramlar av sin motorcykel på en tävlingsbana. Hans kropp ligger på marken och 

dammmoln slår upp bredvid honom. Någon meter framför befinner sig motorcykeln. 

Bakom finns hjulspår i tävlingsbanan. 

 

Analys: Attributen skapar tillsammans en miljö som förmedlar en bild av hur 

motorsport ser ut. Motorcykeln och personen tillsammans med tävlingsbanan och 

dammmolnen fungerar som attribut för att konstituera motorcykelsporten. Det 

fotografen valt att gestalta och det tävlingsjuryn valt att förmedla går även att identifiera 

i det Entman (2004) skriver om inramning, nämligen att det kan påverka betraktarens 
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syn av ett fenomen och forma en annan uppfattning, i det här fallet att motorsport är 

något farligt och våldsamt. 

 

Omständigheterna påverkar hur vi förhåller oss till det som inträffar. Personen utsätter 

sig för en sport som medför risker för allvarlig skada. Han kan därför sägas erhålla en 

modig och atletisk roll. Vi kan se likheter med det Kellner (2003) skriver om hur 

gladiatorspelen som skådespel var populära redan för flera tusen år sedan där 

gladiatorerna utsatte sig för livsfara på spelplanen.  

 

Det finns ett samband mellan personen och motorcykeln, då de är tillräckligt nära 

varandra för att kunna höra ihop. Vi förstår att han ramlat av i ögonblicket för 

fotografiet, då det skapas en slags rörelse när dammoln slås upp bredvid honom.  

 

Då han skadar sig kan han också ses som ett olycksoffer som råkar ut för ett missöde. 

Vi skapar inte någon relation till personen i bilden. Detta på grund av att denne befinner 

sig på ett långt avstånd från kameran och att ansiktet inte är avbildat. Personen är 

fotograferad bakifrån och därmed är denne exkluderad och anonym. Då personen är 

anonym och råkar ut för skada av allvarligare karaktär, kan vi även se likheter med det 

Zelizer (2010) skriver om möjlig död.  
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1976 

 

 

 

Bildtext: “Boston, USA. Nineteen-year-old Diana Bryant and her two-year-old niece 

and goddaughter Tiare Jones are hurled off a collapsing fire escape during an apartment 

fire on Marlborough Street. The two waited with firefighter Robert O’Neil for a rescue 

ladder to reach them. As the firefighter climbed onto the rescue ladder, the fire escape 

collapsed under their feet and they fell to the ground five floors below. The woman was 

killed but the child survived, her fall cushioned by the woman's body.” 

 

Denotation: Fotografiet avbildar en kvinna och ett barn som faller tillsammans med två 

växter och delar från en brandtrappa. I bakgrunden syns ett tegelhus med två fönster. 

 

Analys: Bilden handlar till stor del om det vi inte kan se. Det finns ett löfte om en 

kommande skada, då kvinnan och barnet faller från en hög höjd. Det går att se likheter 

mellan bildens komposition och det Kellner (2003) skriver om hur skådespelet 

stimulerar fantasin. Vi får aldrig se när de slår i marken men vi kan ana att det kommer 
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hända och det går därmed att förstå Kellner genom Zelizers (2010) teori om lidande där 

den möjliga döden finns utanför kameran. 

 

Bråte i form av den bristande brandtrappan fungerar som rekvisita och gör att vi förstår 

olyckan. Det skapas en rörelse i bilden genom avståndet mellan personer och rekvisita. 

Eftersom de faller tillsammans med delarna från brandtrappan, kan vi räkna ut att 

personerna tidigare befunnit sig på den. 

 

Barnet och kvinnan har rollen som offer. I ögonblicket är de maktlösa inför det som är 

på väg att drabba dem. Utmärkande är barnets blick som ger en indikation om de 

känslor en olycka av det slaget säkerligen medför, något som går att koppla till vad 

Rössler et al. (2011) säger om känslor och dess är vikt för bildens värde. Barnet är 

fotograferad helt framifrån och blir inkluderad. Kvinnans ansikte är mer skymt vilket 

gör att hon blir exkluderad. 

 

4.4 Humanitär katastrof 

 

1975 
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Bildtext: “A mother comforts her starving child at a camp in Kao, a tiny village in the 

Tahoua region of central Niger. 

 

From 1968 to 1974, severe drought devastated Niger’s livestock and crop production. 

The drought not only affected Niger but the entire Sahel region, where an estimated 

350,000 people died of starvation in 1974. Many food production problems 

compounded to produce the famine, including the global energy crisis, worldwide 

inflation and recession, and the lowest levels of wealthy nations’ emergency food 

reserves since World War II due to massive crop failures and natural disasters. 

World grain prices became so high that the Nigerien government could not buy and 

deliver enough food to its citizens. Because there was no food stockpiled in Kao, the 

2,500 villagers were dependent on supply roads for relief aid. Large quantities of aid 

eventually arrived to the region in May, at the start of the rainy season when supply 

roads were impassible due to violent rainstorms. By August 1974, several people were 

dying in Kao each day. In September, the government announced it was replacing 

trucks with camel caravans to supply the Tahoua district towns.“ 

Denotation: Bilden föreställer ett barn i extrem närbild som tyr sig mot en annan 

person. Barnet är fotograferad i profil och blundar. Bakgrunden är suddig. Ett mörkt tyg 

hänger från personen bakom barnet.  

Analys: Fotografen har valt att avbilda svälten genom simplicitet, där två personer på 

nära håll får stå som symboler för svälten. Situationens omfattning framgår inte, utan 

den porträtteras endast av ett barn. Den personliga distansen och det faktum att vi kan se 

barnets ansikte gör att vi som betraktare skapar en djupare relation till denne.  

Barnet är svagt och hjälplöst inför sitt öde och kan ses som ett offer för en humanitär 

katastrof. Svagheten konnoteras genom att hon tyr sig till sin mor. Barnet står även för 

en slags sorg. Att fotografen väljer att avbilda ett lidande barn kan ses som 

kontroversiellt, framför allt att gestalta hennes svaghet.  

Fotografen har valt att avbilda den humanitära katastrofen genom den kärlek som visas 

av modern. Trots omständigheterna visar hon ömhet och kärlek till barnet. Detta kan 

liknas vid arketypen den goda modern i den bemärkelse Lule (2001) talar om. Hennes 
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vilande händer och det sätt barnet tyr sig till henne blir symboler för omtanke och 

kärlek.  

Sorgen avbildas under samma förutsättningar som kärleken gällande närhet i 

kompositionen, men sorgen går endast att urskilja hos barnet som är fotograferad med 

ansiktet i profil. Vi tolkar det som att barnets uttryckta sorg har en direkt koppling till 

svälten. Det går se likheter med Kellners (2003) teori om hur skådespelet stimulerar 

betraktarens fantasi och känslor. Genom arketyperna offer och den goda moderna får vi 

en förståelse för svälten genom kärlek och lidande. Dessutom lämnar bilden även 

mycket till fantasin där svälten i en större samhällskontext blir symboliserat av två 

personer. Genom bildens komposition och ämne finns döden – inte direkt i bilden men 

vi betraktaren kan ana dess närvaro genom svagheten hos personen på bilden som en 

konsekvens av svälten.   

Det går att återfinna likheter med konfliktbilderna från 2015 och 2014. Liksom bilden 

från 2014 samspelar kärleken med oro. En skillnad har dock kunnat urskiljas i 

distansen. I denna bild visas kärleken genom närhet medan bilden från 2014 visar på en 

tydlig distans. Närhet återfinns även i bilden från 2015 men skillnaden ligger i att 

karaktären på kärleken där är mer romantisk. 

 

5 Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsatser 

I slutsatser börjar vi med att besvara studiens frågeställning som rör roller. Därefter 

kommer vi att svara på frågorna om kontexten och attribut samt avsluta med att 

redogöra för våra fynd om skillnader över tid.  

 

5.1.1 Roller 

Vår undersökning visar tendenser till att personer inom temat konflikt i stor 

utsträckning avbildas i rollen som civila, något som stärker tidigare forskning att det 

främst är civila som avbildas i krig och konflikter (Andén-Papadopoulos, 2000; Parry, 

2010). Greenwood & Jenkins (2013) menar att i de fall skada förekommer är det oftast 

stridande vuxna män som avbildas. Detta skiljer sig i vår undersökning, då det är civila 

offer som står i centrum för skada. En likhet är att skadade män återfinns, men 

skillnaden är att de avbildas i utsatta situationer. 
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Vi ser berättelser om offer återkomma i nästan samtliga analyserade bilder oavsett tema. 

Betraktaren får oftast se bilderna utifrån de civilas perspektiv. Tävlingen som skådespel 

målar upp offren på ett sätt som gör att betraktaren ska känna identifikation till dessa. 

Exempelvis skapas en relation till offren genom att de inkluderas i bilder, antingen 

genom blickar eller gester.  

 

Vi har kunnat identifiera skador i flera av bilderna som undersökts inom samtliga 

teman. Den fysiska skadan i konfliktbilder förekommer i form av lemlästning, grova ärr 

samt död, där de avlidna är barn. Rössler et al. (2011) menar att skada i bilden skapar en 

större påverkan på betraktaren och väcker känslor. Graden av skada kan ställas i relation 

till graden av påverkan. Vi kan se skillnader med Greenwood & Jenkins (2013) 

undersökning, som menar att död och skada i nyheter är ovanligt men när det 

förekommer avbildas oftast vuxna män. I vår undersökning förekommer visserligen 

avbildade skador hos vuxna män, men endast barn avbildas som döda. Överlag visar vår 

undersökning att barn spelar en central roll i det upplevda lidandet då de får ofta stå som 

symboler för svaghet och utsatthet, exempelvis i konfliktbilden där pojken symboliseras 

som infängslad i bussen. Detta går att koppla till Höijer (2004) som menar att 

medlidandet förstärks om offret är ett barn. Det verkar som att tävlingen som skådespel 

spelar på betraktarens känslor, då medlidande i så stor utsträckning som möjligt ska 

väckas inför de avbildade. 

 

Vi har inte identifierat någon som kan anses vara en känd person i bilderna. Kändisar 

räknas som en underhållningsfaktor som drar uppmärksamhet till sig i nyhetsmedier 

(Harcup & O’Neill, 2001; Rössler et al., 2011). När kändisar förekommer i nyheter, 

leder det nästan uteslutande till en publicering. Tävlingen som skådespel väljer dock att 

helt bortse från denna faktor. 

5.1.2 Kontext 

I bilder inom temat konflikt skildras sällan konflikten i händelsernas centrum. Det finns 

flera fall där bilden är tagen på tryggt avstånd. Offer visas ofta på distans från själva 

konflikten, där de antingen är på flykt från sina hem eller åtminstone i exil. I dessa fall 

är miljön naturnära och står i stark kontrast till bilder som föreställer flykten i 

händelsernas centrum, där miljön är mer urban. Det intressanta ligger i hur tävlingen 
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som skådespel valt att överbrygga den distans som finns, där man låter miljön i form av 

exempelvis kulhål i väggen skapa en illusion om att det finns en närhet till konflikten. 

Även fysiska och psykiska skador fungerar som en brygga mellan distansen och platsen 

där bilden är tagen. Detta skiljer sig från andra teman, där bilden är tagen i centrum för 

kontexten. Exempel på detta är bilder som rör olyckor, där det är väsentligt för bildens 

värde att visa olyckorna i ögonblicket. Detta står i kontrast till konfliktbilder där 

konsekvenserna av en händelse uppfyller kraven på vad som är sevärt, beroende på 

vilken kontext den ingår i. Exempel på detta är den ärrade mannen, vars fysiska men 

består av ärrvävnad på huvudet. 

 

Trots de hemska omständigheterna väljer tävlingen som skådespel att avbilda somliga 

händelser som har negativ inverkan på människor på ett kärleksfullt sätt, exempelvis 

bilden som föreställer den humanitära katastrofen och konfliktbilden på männen vid 

havet som söker kontakt med sina nära och kära. Berättelser om kärlek under hemska 

förhållanden är återkommande inom mytbildningen. Exempel på detta är arketypiska 

berättelser om den goda modern som visar kärlek, generositet och självuppoffring under 

svåra förhållanden som svält, fattigdom och konflikter (Lule, 2001). Den humanitära 

katastrofen visas genom kärleken hos den goda modern, medan kärleken i det andra 

fallet ligger i sökandet. Det förstärks av månens nästintill romantiska ljus som dessutom 

speglas i vattnet.  

 

5.1.3 Attribut 

Kroppsspråk spelar en central roll inom samtliga teman. I vissa bilder syftar 

kroppsspråket till att visa relationen mellan personerna, antingen som en kärleksfull 

handling i form av en kram eller som ett hån i form av djävulstecken. Kroppsspråket 

kan även skapa illusioner av längtan ut från fångenskap, som i fallet med barnet i 

bussen där han trycker sina händer mot bakrutan. Även miljön kan ses som ett slags 

attribut på det sätt att det spelar tillsammans med personerna i bilden. 

 

Personliga tillhörigheter konstituerar vanmakt och förtryck mot civila och tillsynes 

oskyldiga människor. Detta förekommer främst inom bilder som rör temat konflikt. De 

symboliserar även en form av sökande, som i fallet där människor sträcker upp sina 

mobiltelefoner mot himlen eller som trygghet där flickan håller om sin docka. Inom 

temat diskriminering kan vi även se hur inredning i form av något så enkelt som en 
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säng kan hjälpa till att skapa en intim stämning, som fungerar närmast likt en protest 

mot den rådande situationen. I kontrast till personer med tillhörigheter står 

tomhäntheten, som är tydlig i fallet med svälten där det förstärker personernas 

fattigdom. 

 

5.1.4 Skillnader och likheter över tid 

Vad gäller likheter över tid är det tydligt att tävlingen som skådespel i allra högsta grad 

använder sig av återkommande berättelser i form av arketyper och myter. Detta gäller 

framför allt offerberättelser. I konfliktbilder avbildas offren på ett liknande sätt där det 

rör sig om en rubbad social ordning, fysiska och psykiska skador och människor som 

tvingats fly. Det går att hitta stöd för det vi funnit i vår undersökning med vad Lule 

(2001) skriver om mytbildning och hur samma berättelser återkommer i 

nyhetssammanhang. Han menar att myten har haft stor betydelse för hur människor 

uppfattar fenomen i samhället och speciellt de som handlar om offer. Även 

kontroversiella element återkommer i stor utsträckning, även om de skiljer sig i sin 

karaktär. Vad gäller konfliktbilder finns det kontroversiella alltid i det journalistiska 

valet, medan det kontroversiella inom temat diskriminering alltid berör själva ämnet. 

Skillnader över tid fann vi främst som nyanser av hur skador kunde ta sig form.  

 

Genom att studera skillnader i vinnarbidrag över tid får vi en uppfattning om vad 

branschen anser är en viktig samhällsfråga vid specifika tidsperioder. Detta visas tydligt 

inom temat diskriminering. Där segregationen ansågs vara viktigt 1957 kunde vi istället 

se hur diskriminering av homosexuella var en viktig fråga 2015. I temat konflikt kunde 

vi se hur det 1956 fanns en tydlig koppling till andra världskriget medan konflikten 

mellan Israel och Palestina stod i centrum år 2013.  

 

5.2 Diskussion 

Tävlingen som skådespel förmedlar en bild av världen som full av missöden. I centrum 

står civila personer som utsatta för krig, katastrofer och olyckor. Personerna är oftast 

placerade i en dramatisk kontext, där skador i olika former är viktiga inslag. 

Omständigheterna är ofta händelser som har negativ inverkan på en stor grupp 

människor, där medieskådespelet låter några få personer stå som symboler för den 

verkliga händelsen.  

 



  
 

46 

Starka bilder som innehåller negativa element premieras av branschen. Det bidrar till 

hur betraktaren relaterar till personerna och förhåller sig rent känslomässigt till dessa. 

Vi kunde se att många av bilderna gick att koppla till tidigare forskning som rör 

medlidande då vi får de svagas och utsattas perspektiv. De som inte representerades var 

förövare, maktinnehavare eller civila personer i positiva kontexter - alltså människor 

som inte genomgår ett lidande eller farit illa på grund av omständigheterna. Det kan i 

sammanhanget finnas en risk för att tävlingen som skådespel försummar en vidare 

förståelse av världen när perspektivet från flera sidor väljs bort till fördel för viljan att 

förmedla enbart de utsattas perspektiv. Entman (2004) skriver om hur alternativa 

uppfattningar hade kunnat vara rådande om en annan bild av världen hade förmedlats. 

Detta kan ses som en reproduktion av hur vi människor ska bete oss inom ramarna för 

de normer och värderingar som förmedlas i tävlingen. Därmed kan medieskådespelet 

sägas ha inflytande över vårt beteende.  

 

Intressant för undersökningen är hur medieskådespelet använder sig av återkommande 

berättelser. Mytiska berättelser om exempelvis offret eller syndafloden gör att komplexa 

händelser blir lättförståeliga. Tävlingens vinnarbidrag förmedlar därmed en världsbild 

som är tillgänglig för en bredare publik. Enfaldighet i utbudet kan dock innebära vissa 

problem. Genom att återberätta samma historier erbjuds inte betraktaren ett alternativt 

förhållningssätt. Det gör att en enfaldig bild av världen riskerar att skapas, samtidigt 

som rådande världsbild cementeras. Att tävlingen premierar bilder som utmanar gamla 

berättarmönster kan ge ett mer varierande utbud och en mer mångfaldig värderingsskala 

för att förstå världen genom bilder.  

 

Ett västerländskt perspektiv på hur vi ska dokumentera verkligheten bygger på 

människors missöden, vilka förmedlas genom återkommande berättelser. Tävlingen gör 

att betraktaren skapar en identifikation med offren, där det går att se likheter med 

tidigare forskning om medlidande. Höijer (2004) menar att det bottnar i en medvetenhet 

om sin egna premierade ställning och en känsla av att kunna se sin egna eventuella 

framtid i bilderna. Det målar även upp ett samhälle där de svaga blir utsatta för 

maktinnehavarnas våld. 

 

Vår studie ger en förståelse för vilka nyhetsbilder som premieras av branschen själva 

samt en förståelse för vilken värdegrund fotojournalisterna gör sina val utifrån. Studien 
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ger en inblick i de val fotojournalister har gjort, såväl berättarmässiga som 

kameratekniska. Dessutom ger studien insyn i hur fotojournalisterna förhåller sig till 

andras missöden genom att belysa vad som fotograferas och hur. Detta ger även 

kunskap om det professionella förhållningssättet kopplat till de etiska dilemman som 

följer att fotografera utsatta människor. Fotojournalisterna förmedlar berättelser om 

orättvisor, vilka drabbar människor som ofta inte kan nå ut med sin livshistoria själva. 

Dessa berättelser når sedan betraktaren och bidrar i den vidare samhällskontexten till att 

fler människor kan ta del av en mer nyanserad världsbild. World Press Photo Awards 

fungerar i sammanhanget som en megafon för att nå ut med budskapet.  

 

5.2.1 Framtida forskning 

Vår studie inriktar sig inte mer ingående på hur betraktare upplever bilderna. Ett förslag 

till framtida forskning kan därmed vara en studie av ett antal bidrag i World Press Photo 

Awards. Genom att tillämpa en intervjumetod kan forskaren undersöka vilken 

uppfattning intervjupersonerna har av bilderna i fråga samt hur dessa speglar deras 

verklighetsuppfattning. Ett alternativ för forskningen vore att undersöka vinnande och 

förlorande bidrag för att utröna vilka bilder som betraktaren föredrar. Detta för att se om 

medieskådespelet speglar människors uppfattning om vad som konstituerar en 

vinnarbild. 

 

I denna undersökning har vi endast studerat en kategori av tävlingen. En uppföljande 

studie kan bredda förståelsen för medieskådespelet genom att studera vinnarna i 

samtliga kategorier under flera år för att se hur dessa skiljer sig åt.  
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