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Abstract 

The aim of our study was to examine war pictures rewarded by the prominent 

foundation World Press Photo.  Direct and indirect the foundation displays pictures to 

Western audience, pictures that are considered prestigious and current by the foundation 

itself. The image of World Press Photo and the editorial staff behind the organization 

therefore reflect how the West perceives current events in the world. Hereby, knowingly 

and unknowingly the foundation contributes to construct and reproduce everlasting 

pictures of important events. 

 

By examining how pictures are constructed and to ascertain what resemblances and 

differences that pictures of the Vietnam War as well as modern wars and conflicts 

contain, we consequently investigated eight war pictures awarded by the foundation 

World Press Photo. 

 

Our findings indicate that these war pictures offer emotional aspects like compassion 

and suffering. In addition, several photos provide notion of a postcolonial perspective of 

us and them. Our results also display that the awarded war pictures partially tend to 

offer a negative image of war and conflict affected areas in the East. 
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1 Inledning 

I följande kapitel redogörs studiens problemområde vilket kort handlar om hur såväl 

text som bilder i många avseenden är visuellt konstruerad. Därefter följer en redogörelse 

för vilka World Press Photo är och varför de har valts ut för att undersökas. Härefter 

redogörs studiens syfte och till sist studiens frågeställningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Becker (1999) är bilden central inom journalistiken. Dessutom poängterar hon att 

journalistisk “text” i praktiken är visuellt konstruerad, det vill säga mer eller mindre ett 

integrerat paket av ord och bilder, eftersom en rapport ofta är förknippad med vad som 

setts - de händelser av verkligheten som journalisten i fråga har upplevt. Därtill 

beskriver Becker att visualisering, det vill säga det vi rent visuellt åskådliggör, fungerar 

som en definierande princip inom det journalistiska utövandet. Hon understryker att det 

centrala i journalistik är att den tilldelar interaktionen mellan det verbala och den 

visuella representationen nytt ljus, det ena utan det andra skulle inte vara journalistik 

som man känner till den idag. Skildrat utifrån ett samhällsperspektiv gör Aspers, 

Fuehrer och Sverrisson (2004) dessutom en klar avgränsning med vad de avser med 

bilder. Ett grundläggande kriterium är att de ska vara kommunikativa. Härtill poängterar 

Sparrman, Torell och Åhrén (2003) att såväl ord som bilder skapas i syfte att 

kommunicera och för att redogöra något gentemot en publik.    

 

För att granska hur bilder, närmare bestämt det fotografiska mediet konstrueras har vi i 

denna studie valt att undersöka fotopresstävlingen World Press Photo (WPP). En årlig 

fototävling som sedan den grundades (1955) enligt organisationen själv vuxit och blivit 

ett av världens främsta evenemang inom fotojournalistik och multimedialt berättande. 

Tävlingen beskådas varje år av miljontals människor och organisationen påstår sig 

samtidigt för att vara en viktig kraft som säger sig utveckla och främja journalisters 

arbeten. WPP anför att de strävar efter jämlikhet och mångfald. De anser till exempel att 

alla människor förtjänar att ha en åsikt om sin omvärld och att alla bör få uttrycka sig 

självständigt. Informationsfrihet, kunskapsfrihet och yttrandefrihet är enligt WPP 

viktigare än någonsin och de poängterar att kvalitativ visuell journalistik är nödvändig 

då korrekt och oberoende rapportering gör friheter som dessa möjliga. Dessutom uppger 

WPP sig sträva efter att hjälpa både journalister och deras publik, i huvudsak för att 
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förstå och bevara just informationsfrihet, kunskapsfrihet och yttrandefrihet men 

samtidigt för att dessa kriterier på liknande sätt kan garanteras (World Press Photo, 

2016). 

 

I stort sett varje år sedan 1955 har tävlingen utsett ett vinnande foto. Några har till och 

med blivit historiskt betingade ikoner (World Press Photo, 2016). Det innebär foton som 

på många sätt fungerar som metonymer - symboler för händelseförlopp, epoker eller 

värdesystem (Andén-Papadopoulos, 2004). Exempel på ikoniska fotografier inom WPP 

är till exempel en naken flicka som springer efter en napalmattack i Vietnam, en 

buddistmunk som tänder eld på sig själv och en ensam demonstrant som ställer sig 

framför stridsvagnar på Himmelska fridens torg i Peking. Många fotografier har även 

satt trender och etablerat nya uttryckssätt som kommit att synas under efterföljande 

tävlingar (World Press Photo, 2016). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Genom att studera sammanlagt åtta premierade krigsfotografier från World Press Photo 

(WPP) under genren krig är syftet att undersöka hur WPP, en framgångsrik fototävling 

med ett omfång på miljontals människor, skildrar krigshändelser. Endels under 

Vietnamkriget (~1955-1975) då avståndet mellan väst och öst var tydligt märkbar, men 

framför allt i jämförelse med moderna konflikter där såväl det geografiska avståndet och 

aspekter som kultur ligger betydligt närmare. Specifikt konflikter under 2000-tal då det 

medialiserade landskapet oundvikligen har utvecklats. Vad är utmärkande för WPP:s 

fotografier? Hur skildrar de några av vår tids mest framträdande krigsuppgörelser? 

Direkt som indirekt tar WPP den västerländska mediepubliken under sina armar och 

visar upp vad som anses aktuellt och prestigefyllt. På många sätt speglar WPP, och 

samtidigt fotografierna och redaktionerna bakom organisationen, hur väst ser på de 

händelser som försiggår i världen. Medvetet eller omedvetet bidrar WPP till att 

konstruera och reproducera varaktiga foton av viktiga händelser.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur konstrueras krig i premierade WPP-foton? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de utvalda premierade WPP-fotona?  
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2 Litteraturöversikt och tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs såväl teorier som tidigare forskning. Vi inleder kapitlet med 

en presentation av nyhetsfaktorer som beskriver hur en händelse kan bli nyhet. Därefter 

följer en redogörelse för visuella nyhetsfaktorer. Härefter redogörs gestaltningen av 

fotografier för att sedan övergå till krigfotografiers gestaltning i nyheter. 

Fortsättningsvis presenteras postkoloniala teorier och till sist teorier om lidande och 

medlidande. 

 

2.1 Nyhetsurval och nyhetsvärdering 

Inledningsvis konstaterar Greenwood och Jenkins (2015) att det medialiserade 

landskapet har utvecklats. Innehåll selekteras mer och mer och beroende på såväl kanal 

som agenda presenteras nyheter olika. Likväl poängterar Greenwood och Jenkins 

dessutom att tidigare studier indikerar att internationella nyheter ofta är vinklade, det 

vill säga partiska, när det kommer till våld och katastrofer (Greenwood & Jenkins, 

2015). Medierna har alltså en mycket betydande makt eftersom de i mer eller mindre 

grad formar hur vi ser på verkligheten, vad vi har för verklighetsuppfattningar och 

samtidigt vilka ståndpunkter vi väljer att ställa oss bakom, förslagsvis politiskt. Den 

avgörande frågan i detta blir följaktligen hur medierna väljer vad som rapporteras. 

Nyheter bör alltså, många gånger, betraktas som (re)konstruktioner eller gestaltningar 

av verkligheten istället för att ses som spegelbilder av verkligheten. Just därför går det 

aldrig att sätta likhetstecken mellan verkligheten och nyheternas bild av den 

(Strömbäck, 2015).  

 

Fortsättningsvis konstaterar Strömbäck (2014) att ett flertal undersökningar visar att 

medierna tenderar att fokusera på liknande frågor eller händelser, såväl i Sverige som i 

andra länder. Det gäller särskilt de som verkar nära varandra rent geografiskt vilket i sin 

tur vittnar om en generell praxis för hur nyheter så småningom värderas. Uppfattningar 

som nyhetsbetydelse och nyhetsintresse hänger således samman med 

nyhetsvärderingsfaktorer (Strömbäck, 2014). Frågan blir följaktligen vad för faktorer 

som ligger till grund för att en händelse ska bli nyhet. I detta sammanhang har 

Strömbäck (2015) identifierat sex kännetecken som återkommer i forskningen kring de 

nyhetsfaktorer som ökar sannolikheten för att något ska bli en nyhet, hämtade ur såväl 

Galtungs och Ruges The Structure of Foreign News (1965) som till exempel Harcup och 
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O’Neill studie What is News? Galtung and Ruge Revisited (2001). Den första som, 

enligt Strömbäck, en av de mest framträdande studierna av just nyhetsurval och den 

andra som dessutom sätter Galtung och Ruges teori på prov. Nyhetsfaktorerna är: 

närhet, elitcentrering och kändisskap, institutionella agendor, avvikelse och sensation, 

hot och risker samt kontinuitet.  

 

Slutligen belyser Strömbäck (2014) en Svensk enkätsundersökning (genomförd bland 

journalister 2009) som visar att nyhetsintresset och nyhetsbetydelsen på många sätt styr 

antingen vad publiken önskar eller mediernas uppfattningar om vad publiken önskar. I 

studien ställdes nämligen frågan om vad för betydelse en nyhet borde ha. Vad studien 

redovisar är med andra ord att det finns två styrfält (som Strömbäck kallar det) som har 

relevans för vilket innehåll som blir nyheter, närmare bestämt intresse - vad publiken 

önskar för nyheter och betydelse - mediernas uppfattningar om vad publiken önskar för 

nyheter. Strömbäck avslutar med att skriva;  

 

“Föreställningar om såväl betydelse som intresse hänger samman med en rad andra 

faktorer på en lägre nivå, exempelvis geografisk, social och tidsmässig närhet, hur 

samhällets elit agerar, graden av överraskning och graden av sensation.” (Strömbäck 

2014, s.160). 

 

2.2 Visuella nyhetsfaktorer 

Rössler, Bomhoff, Hawscke och Müller (2011) understryker att bortsett från ett fåtal 

studier som undersökt mer generella effekter av foton vid nyhetsurvalet så har 

kommunikations-forskningen historiskt sett inte engagerat så mycket uppmärksamhet 

varken åt redaktörernas val av foto eller hur de värderas av publiken. Likväl poängterar 

Rössler et al. att forskningen på senare tid samtidigt expanderat nyhetsvärderingsteorier 

till det visuella området. Således, genom att studera just visuella nyhetsfaktorer, menar 

Rössler et al. att nyhetsfaktorerna på många sätt kan hjälpa till att förklara mer ingående 

om fotons nyhetsvärden.  

 

I detta sammanhang har Rössler et al. (2011) genom sin empiri redovisat åtta olika 

kriterier för visuella nyhetsfaktorer. Kriterierna är följande: skada (Damage), 

våld/aggression (Violence and Aggression), kontroversiellt (Controversy), kändisar 

(Celebrities), oväntat (Unexpectedness) känslor (Emotions), sexualitet/eroticism 
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(Sexuality/Eroticism) samt utförande/teknik (Execution/Technique). Här fastslår Rössler 

et al. dessutom att de kriterier som var högst rankade för medierna var känslor, 

utförande/teknik och oväntat medan de som var högst rankade för publiken var skada, 

våld /aggression och känslor. Visualiseringen av känslor har med andra ord blivit mer 

och mer betydelsefulla i nyhetsurvalet (Rössler et al., 2011) såväl hos medierna som hos 

publiken.  

 

Avslutningsvis förklaras intresset för nyhetsfaktorer med den potentiella 

genomslagskraft, och därmed nyhetsvärde, som nyhetsfoton har i opinionsbildning, 

samt även den närhet som fotografiet tillför publiken. Förvisso finns det forskning som 

visar på att nyhetsredaktioner är återhållsamma med att publicera foton med stötande 

innehåll exempelvis pågående våldshandlingar eller konfliktens effekter. Likväl kan 

foton av dödsoffer eller skadade vara mycket kontroversiella men det betyder inte att de 

inte har ett högt nyhetsvärde. (Nilsson, 2015). Ytterligare studier visar nämligen att 

forskning beträffande den visuella representationen av internationella nyheter indikerat 

att fotografier är mer troliga att visa våld och katastrofer än fredsfulla lösningar till 

problem (Greenwood & Jenkins, 2015).  

 

Nyhetsvärderingsteorier samt undersökningar som studerat nyhetsfaktorer är 

betydelsefulla eftersom de hjälper oss få en bild av vilka kriterier som ligger till grund 

för vilka nyhetsfaktorer medierna tenderar att använda. 

 

2.3 Pressfotografin och gestaltning 

Pressfotografin arbetar inte förutsättningslöst med dokumentering av verkligheten utan 

illustrerar också i hög grad den journalistiska institutionens idéer om världen (Andén-

Papadopoulos, 2000). Studerar man dessutom fotot som symbol, kontra fototävlingar så 

menar Nilsson (2015) att fototävlingar är normativa för nyheters uttryck. Härutöver 

understryker hon även att det finns studier som visar att fototävlingar tenderar att 

premiera  en begränsad typ av episodisk världsbild. En konstruktion som många gånger 

sker på bekostnad av ett mer djupgående berättande som istället kunde gett oss en annan 

inblick. Vilket i sin tur leder till att foton från stora nyhetshändelser konstruerar ett 

bildjournalistiskt ideal och bidrar till en förenklad bild av det förflutna.  
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Den mycket selektiva användningen av pressfoton kan med andra ord utgöra en stark, 

kraftfull idé om en avlägsen konflikt. När ett fotografi förevigas, är det fotografens 

budskap som fångas inom ramen. Fotografiet avkodas omedelbart och naturligt, utan att 

läsaren är medveten om att fotografiet inte är en kompakt återgivning av verkligheten, 

snarare ett exempel på ett system vars konventioner är så välbekant att vi inte inser att vi 

ansluter oss till att titta på dem. Inramningen ger betraktaren en världsbild genom ett 

fönster från fotografens sida (Parry, 2010). På det här sättet kan publicering och 

undanhållande av bilder vara strategisk utifrån politisk hänsyntagande, till exempel 

amerikanska redaktioners självcensur under USA:s krigföring i Afghanistan (Nilsson, 

2015).  

 

2.4 Nyheter och gestaltning i krig 

Andén-Papadopoulos (2000) inleder avhandlingen Kameran i krig med att skriva hur 

retoriskt slående fotona i årsboken av World Press Photo verkligen är. “Med tydliga 

gester och symboler framställer de våra rädslor och passioner.” (Andén-Papadopoulos 

2000, s.11).  Andén-Papadopoulos framhåller likaså att fotografierna har förmågan att 

personliggöra, dramatisera och sentimentalisera i korrespondens med den västerländska 

journalistikens och bildkonstens riktlinjer. Exempel på detta är sårade soldater som blir 

lidande kristus-figurer och sörjande kvinnor som blir till madonnor. Andén-

Papadopoulos anser att det är viktigt att se närmare på hur dessa foton är formade 

eftersom pressfotografernas bilder bokstavligen bidrar till att forma vår bild av världen. 

Foton kan alltså på en teoretisk plan faställas som polysemiska, det vill säga 

mångtydiga, men de kan likväl i påtagliga sammanhang anta skepnaden av mer eller 

mindre bemärkta propgandabudskap (Andén-Papadopoulos, 2000). 

 

Härutöver karaktäriserar Parry (2011) krigsfoton bland annat som ett strategiskt vapen. 

Ett symboliskt verktyg med makten att uppmärksamma, påverka opinion och beröra 

publiken emotionellt. Dessutom framhäver Chouliaraki (2013) att krigsrapportering och 

krigskommunikation i form av krig som propaganda många gånger manipulerar 

krigskommunikation med synen att legitimera kriget i såväl människors medvetande 

som i människors uppfattningar. Krig som propaganda - som ofta är mycket inblandad i 

den visuella representationen av ett bredare fält av strategisk kommunikation är 
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nämligen ofta riktad mot övertygelse och övertalning. Som den i sin tur också har stor 

tonvikt till. Krig som propaganda drar till exempel olika vinklar mellan regeringar, 

militären och medier och på så sätt förtydligar således mycket av den del av 

kommunikationen som på många sätt mobiliserar och garanterar lojalitet gentemot sin 

publik och allierade i krigstider. 

 

Fortsättningsvis har Parry (2011) i sin studie Images of liberation? Visual framing, 

humanitarianism and British press photography during the 2003 Iraq invasion försökt 

konkretisera hur den selektiva och repetitiva framställningen av händelser och 

människor under krigstid kan bidra till omfattande nyhetsgestaltningar. Såväl under ett 

informationsmässigt som på ett känslomässigt och symboliskt plan. Vad Parry 

observerade, när hon analyserade de tidigare skeendena av Irakkriget, var att det 

irakiska folket inte framställdes som passiva, svaga eller som förvekliga offer. Däremot 

så porträtterades de inte heller långt ifrån deras redan generaliserade och förkastade roll 

som en anonym arketyp vars institutioner är att hjälpa dem. Exempelvis genom vatten- 

och matleveranser eller medicinsk bistånd. Förvisso har Philip Hammond (2007) även 

påpekat detta då han talar om den narcissistiska naturen av såväl humanitära militära 

interventioner som krig mot terrorism-doktrinen. Det vill säga att medierna primärt är 

intresserade av att skapa en bild av betydelsefullhet. Den om något missvisande 

poängen angående de humanitära diskurserna är i själva verket att medierna försöker 

bedriva en narrativ baserad på nationalistiska intressen. Till exempel hur vi ska rädda 

dem. Slutligen poängterar Parry (2011) att på det här sättet är de humanistiska 

traditionerna av fotojournalism intressant eftersom den retoriska diskursen visualiserar 

offrena och deras “undsättare” i lätt identifierbar fantasi.   

 

Slutligen, även om fotojournalistik traditionellt anses vara en konservativ genre av det 

imaginära kriget,  vars eko återkastar värderingar av det militära, så är 

fotojournalistikens estetiska variationer många gånger riktgivare åt bredare 

samhällsförändringar som kulturella, institutionella och geopolitiska värderingar. 

Dessutom så handlar fotojournalistik likväl även om kommunikation. Såväl historiskt 

som i modern tid inbjuder foton av krig betraktaren att ta ställning i det mänskliga hos 

sig själva, och samtidigt i “de andras” som bara råkar vara fiender. Hur censurerade krig 

än är så återskapar fotona trots allt den fysiska tyngden av krig - skildringen av de döda. 
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Och det är just denna tyngd, i sin emotionella form, som krig också talar om oss - om 

vilka vi är och hur vi borde känna: som vittnen av dess skräck (Chouliaraki, 2013). 

 

2.5 En västerländsk skildring: postkolonialism 

Sanningen är ett resultat av tillverkning av de berättelser som placerar oss i världen, 

världen är således en produkt av de berättelser som intalar oss om att de uttrycker 

sanningar. Samtidigt  tillkännager sig verkligheten genom berättelser. Berättelser kan 

med andra ord bidra till att människor finner sig mera tillrätta, att kunna skilja mellan 

hemma och borta, Vi och dem, de andra blir på föjande sätt vem som helst som är 

annorlunda och på det sättet också centralt när vi i västvärlden skapar våra 

personligheter (Grip, 2002). 

 

En central aspekt inom postkoloniala analyser gäller representation av de(n) Andra, 

något som Brune (2004) klargör är ett sätt att synligöra vår identitet först när den 

avgränsas i förhållande till något annat som är skilt från oss. Det vill säga  att man tar 

fasta på det som skiljer dem från oss, ur ett västerländskt perspektiv, det vill säga att det 

är inom våra referensramar som begreppsbestämningar försiggår.  Begreppet det Andra 

beskriver exempelvis hur icke-européer och färgade  placeras som avvikande och 

mindervärdiga i relation till en implicit norm. Ger man det hela en historisk kontext kan 

man se hur den vita västerländska kulturens maktställning allt sedan 1960-talet 

provocerats av andra kulturer och traditioner.   

 

Grip (2002) skriver att skiljelinjer mellan vi och dem förhåller sig till framförandet och 

till ideér samt uppfattningar om rum. Grip redogör därtill att grupper inte bara avgränsas 

territoriellt, men likaså att ideér och uppfattningar om närhet och avstånd är av vikt för 

uppfattningen att det inlärda och nära är normalt. Icke desto mindre så anknyter såväl 

Brune (2004) som Grip (2002) sin forskning till Edward Said som påvisar hur 

västvärlden står för det som är vi. Said belyser nämligen hur västvärlden har utformat 

sin egen identitet genom sina skapade bilder av orienten. Bilder som har skapats för att 

visa på en överlägsenhet, samt rätten och skyldigheten att lära “de andra” att bli som 

“vi”. Brune (2004) förklarar mer ingående att de andra beskrivs som underordnade, inte 

bara för att det befinner sig ett materiellt underläge, utan för att de saknar viktiga 

egenskaper som möjliggör en jämlik relation. Grip (2002) exemplifierar med Gulfkriget 
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1990-91 där USA handlade med självbilden att vara nationen som tillrättalade världen 

och försvarade friheten för alla människor. Detta medan moståndssidan, Irak, däremot 

hävdade att USA var en klassisk imperialiststat. Vidare visar Grips studie hur avståndet 

mellan vi och de andra ökar genom kulturella skillnader. Detta är ett exempel på hur 

människor som utgör de andra ständigt kopplas samman med en negativ medial bild. 

När det finns en avsaknad av en mera nyanserad rapportering av främmande kulturer 

skapas enligt Grip en metonymisk bild av de andra genom att dessa människor kopplas 

samman med den negativitet som genomsyrar nyhetsrapporteringen. 

 

Andén-Padapopolous (2000) som har studerat Vietnamfoton i svensk press förklarar att 

pressfotografier kan påstås vara uppbyggda utifrån huvudsaklig motstånd, mellan vi och 

dem, mellan det Andra och det Absoluta (Andén-Papadopolous, 2000, s. 113). Andén-

Padapopolous menar att de skapar således ordning i en splittrad värld genom att etablera 

olika lägen av skillnad. Andén-Padapopolous ger också exempel på antitetiska 

kategorier, det vill säga motsatser, som väst och icke-väst, vit och icke-vit. Hon menar 

att väst uppfunnit icke-väst och sedan gjort den till en sophög för  den västerländska 

kulturens sämre sidor. 

 

2.6 Lidande och medlidande 

Media har en betydelsefull roll då det kommer till porträttering av lidandet på avstånd. 

Det medierade materialet är den enda källan till information för en avlägsen betraktare. 

Detta konstaterar Lillie Chouliaraki (2004) i studien Watching 11 September: the 

politics of pity. Chouliarakis studie visar hur medier förmedlar en händelse som sedan 

moraliserar betraktaren. Medlidande enligt Chouliaraki definieras på olika sätt och 

använder sig av orden Compassion och pity. Dessa bär olika betydelser då de framkallar 

olika känslor. Compassion anses som engagemang och mänsklig empati gentemot 

någon annan. Pity ses därför snarare som en känsla som uppkommer när en individ 

betraktar lidande. Slutligen menar Chouliarki att pity, det vill säga att medlidande i 

västvärlden har en central roll i samhällets socialitet och för de moderna demokratiska 

kollektiven.  

 

Foton från krig är extra framträdande eftersom de ofta företräder till exempel brott mot 

mänskliga rättigheter och därmed inte bara står för en händelse utan också 
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omständigheter relaterade till händelsen. Intensiva bilder som får oss att komma ihåg; 

foton och bilder som på ett eller annat vis överlevt sin tid - bilder som återkommer och 

som representerar händelser med hjälp av kollektiva minnen. Som reproduceras, som 

tenderar att vara lätta att identifiera och parallellt bilder som väcker känslor (Mral & 

Olinder, 2011). 

 

Nussbaum (2001) definierar empati och medlidande med att skriva att de båda delar 

likheter då de återskapar andras erfarenheter. Skillnaden är dock att medlidande är en 

smärtsam känsla som orsakas av medvetenheten om en annan individs oförtjänta otur 

medan empati inte nödvändigtvis värderar erfarenheterna som bra eller dåligt.  

 

Alla de händelser vi som människor i mer eller mindre grad tillåts betrakta genom just 

fotografier, i det här sammanhanget människors lidande, kan ge upphov till olika 

reaktioner. Känslor av lidande kan förslagsvis vädja om fred, de kan agera som en 

förklaring till hämnd men framför allt så spelar det på vårt medvetande - att 

förskräckliga händelser inträffar (Sontag & Lundgren, 2004). Sontag och Lundgren 

exemplifierar just detta genom att beröra de tre foton Tyler Hicks (New York Times) 

publicerade efter terrorattacken 2001 med rubriken “En utmanad nation”. Fotona 

porträtterar en tillfångatagen talibansoldat som (i foto ett) blir dragen på rygg utmed en 

grusväg, (foto två) är omringad och fylld av skräck stirrar med tom blick medan männen 

reser honom från marken, (foto tre) liggandes med ansiktet uppåt, nedblodad och utan 

kläder, dessa foton visar i klartext att soldaten väntar på att de män som samlats runt 

honom ska mörda honom.  

 

“Och det medlidande och den avsmak som väcks av sådana bilder som Hicks bör inte 

distrahera en från att fråga sig vilka bilder, vems grymheter och vilkas död som inte 

visas upp” (Sontag & Lundgren, 2004, s.20). 
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3 Metod 

I följande kapitel redogörs studiens metod, mer ingående om analysmetoden och de 

analysverktyg som vi valt att använda för att analysera de premierade 

krigsfotografierna. Därefter följer en redogörelse för studiens tillvägagånggssätt. 

Härefter redogörs studiens urval, avgränsning, undersökningens giltighet samt de 

forskningsetiska aspekter som tillfaller studiens etiska överväganden. Till sist redogörs 

studiens metoddiskussion. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi valde att göra en kvalitativ textanalys eftersom studien kräver en mer djupgående 

analysmetod och även med tanke på att vi avgränsade oss att analysera krigsfoton som 

premierats. Härutöver var vi begränsade i såväl tid som i resurser för att analysera ett 

större omfång av foton. 

 

3.2 Analysmetod 

I analysen användes en retorisk analys samt semiotikens analysverktyg denotation och 

konnotation. Denotation användes för att analysera fotonas bokstavliga betydelse och 

konnotation användes för att analysera fotonas känslomässiga betydelser, det vill säga 

relationen mellan tecken och  innehåll (Kjørup, 2004). Retorikens begrepp ethos, pathos 

och logos användes för att analysera fotonas men framför allt aktörernas trovärdighet. 

Följaktligen användes ethos för hur aktörerna övertygar genom karaktär, logos användes 

för hur aktörerna övertygar genom fakta och förnuft och pathos för hur aktörerna 

övertygar genom att väcka känslor. Även analysbegrepp baserade på antaganden och 

åsikter användes. I syfte att analysera såväl aktörer som attribut i bild. Dessa 

analysbegrepp var: allegori - bilder och berättelser som personifierar tankar, metonymi - 

bilder som genom närhet till objekt implicerar ett budskap, symbol - en materiell bild av 

något mer abstrakt, evidentia - den åskådlighet som någon eftersträvar att ge sin 

skildring. Utöver detta användes även fyra analysbegrepp baserade på argumentation 

eftersom foton är ett sätt att argumentera, eftersom de spelar på våra uppfattningar. 

Dessa begrepp var kläder som argument, lidande som argument, barn som argument 

samt bilder som kan få oss att fatta beslut. Slutligen inkluderades också incitament som 
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kameraperspektiv och färg, för att analysera aspekter som betraktarperspektiv och affekt 

(Mral & Olinder, 2011). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna exkludera bildtexten och därmed även den kontextuella tillskrivning som 

återfinns i fotonas bildtexter valde vi inledningsvis att analysera fotona utifrån en 

semiotisk analys, vilket vi utförde genom att använda oss av analysverktygen denotation 

och konnotation. Mral och Olinder (2011) poängterar därtill att semiotikens 

analysverktyg i hög grad koncentrerar sig på tecken och eftersom ett foto består av en 

mängd tecken så var det nödvändigt att isolera dessa för att förstå uppbyggnaden av de 

budskap som krigsfotografierna hade att erbjuda. För att besvara våra frågeställningar 

och för att analysera vad fotografierna erbjuder betraktaren på latent nivå användes 

härefter en retorisk analys. Detta innebar i sin tur inte att analysen gjordes utifrån två 

separata analyser utan endast att vi initialt inledde vår analys med hjälp av verktygen 

denotation och konnotation varav vi sedan påbörjade den retoriska.  

 

Analysen tog utöver detta användning av begreppen aktör och attribut. Eftersom 

analysprocessen influeras av kulturella associationer användes dessa begrepp nämligen 

för att koppla analysbegreppen till texten, det vill säga fotografiet som ett medie av 

kommunikativ text. Detta i syfte att såväl neutralt som bokstavligt analysera 

fotografierna och i sin tur tolka dessa utifrån de semiotiska och retoriska 

analysbegreppen.  

 

Var för sig analyserade vi härefter krigsfotografierna med hjälp av de valda 

analysmetoderna och verktygen. Därefter jämförde vi våra tolkningar och kom sedan 

fram till ett gemensamt resultat av respektive krigsfotografi.  

 

3.4 Urval 

Att välja betydelsefulla fall av urval är något som är av vikt för studiens syfte och som 

Teorell och Svensson (2007) nämner ett möjligt sätt att använda sig av i en intensiv 

undersökningsuppläggning. Om man dessutom väljer att undersöka bildernas visuella 
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sidor är det enklast att gå igenom digitaliserade bildarkiv som läggs ut på nätet 

(Sverrisson, 2015). 

 

Eftersom syftet med studien avser att undersöka hur åtta av WPP:s premierade 

krigsfotografier är konstruerade så bestämde vi oss för att göra ett strategiskt urval. I ett 

tidigt skede av undersökningen valde vi dessutom att inrikta oss på krigsfotografier från 

Vietnamkriget som i sin tur premierats totalt sex gånger. Närmare bestämt fotografier 

premierade under årtalen 1966, 1968 och 1973. 

 

I samband med det medialiserade landskapets utveckling i modern tid valde vi likväl 

även att undersöka samtida premierade krigfotografier. I sin tur för att jämföra dessa 

med vinnarfotona från Vietnamkriget och på det sättet studera om det fanns några 

likheter och skillnader fotografierna emellan. Av anledningen förklarad ovan valdes 

följaktligen fem premierade vinnarfoton som tagits i samband med krig och konflikt 

under 2000-talet ut. Dessa vinnarfoton var Kosovokriget 2000, Irakkriget 2004, 

Afghanistankriget 2008, Israel-Palestina konflikten 2013 och slutligen Syriska 

inbördeskriget 2016. 

 

Slutligen har vi tagit i åtanke att majoriteten av de retoriska analysbegrepp vi använt oss 

av är komplicerade verktyg eftersom antaganden ständigt är i förändring och dessutom 

är kulturellt betingat. 

 

3.5 Avgränsning 

I valet av premierade fotografier från Vietnamkriget valdes två av Vietnamkrigets mest 

ikoniska vinnarbild ut, nämligen de från 1968 och 1973. Det tredje fotografiet som 

premierades 1966 valdes därtill ut till följd av dess relevans för studiens syfte. Specifikt 

till följd av fotografiets innehåll som onekligen kan kopplas till kriget och utöver detta 

tolkades framställa krig på ett tydligare sätt än övriga. De utvalda fotografierna har 

WPP fortsättningsvis själva definierat som krigsfotografier. Vilket i sin tur kan 

återfinnas i fotografiernas nyckelbegrepp. Ett foto utelämnades däremot från 

definitionen av krigsbild, det från 2016. Varför detta foto inkluderades grundar sig i att 

det skildrar en påföljd av inbördeskriget i Syrien och därför anses aktuell för studiens 

syfte.  
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Fortsättningsvis, även om följande studie endast undersöker WPP:s premierade 

krigsfotografier från krig- och konfliktdrabbade områden är det viktig att tillägga att 

majoriteten av de premierade fotografierna visar den sydvietnamesiska/amerikanska 

sidan av Vietnamkriget. World Press Photo poängterar dock att fototävlingens jury 

inkluderade medlemmar från kommunistiska länder i Central- och Östeuropa. Det 

framkommer vinnarfoton som visar den andra sidan även om dessa var begränsade 

(World Press Photo, 2016). Sammanfattningsvis undersöker vi därför inte hur juryn 

bedömer när de utser en vinnarbild men det är viktigt att klargöra studiens historiska 

kontext och den polarisering som rådde under kalla kriget. 

 

3.6 Undersökningens giltighet 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Forskning är inte alltid helt frikopplad från värderingar. Kravet vi ställt på oss som 

forskare har därför i alla steg varit att redovisa hur studien gått tillväga, vilka typer av 

val som gjorts och slutligen att uttrycka oss så precist som möjligt i beskrivningen av 

urvalet. Det viktiga att veta om textanalyser är att uttolkningar är sanningar på obestämd 

tid framåt, det vill säga att de är tillfälliga. Det är därför omöjligt att avgöra vilken 

tolkningar av text som är den definitiva (Teorell & Svensson, 2007).  

 

Tolkningsprocessen baseras fortsättningsvis på att vi aktivt selekterat delar av 

verkligheten och sedan placerat dessa i ett utmärkande sammanhang. I vår undersökning 

har vi som forskare således intagit en central roll som tolkare i forskningssarbetet. 

Vilket i sin tur hellre bör ses som en förutsättning snarare än ett problem för studien 

eftersom vi som forskare tagit en aktiv del i forskningsprocessen (Alvehus, 2013). 

 

3.6.2 Validitet 

I kvalitativa studier handlar validitet om att undersökningen ska vara giltig, det vill säga 

att man undersöker det man vill undersöka och om det är sant. I vår undersökning har vi 

som forskare därför uppgiften att ställa oss kritiskt till vårt egna arbete genom att 

kontrollera och ifrågasätta det utvalda bildmaterialet. Genom att tillämpa ett kritiskt 
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tänkande och självreflexion i  forskningsarbetet undviker vi som forskare därför risken 

att göra omedvetna val i bildmaterialet (Forsberg, 2015).  

 

Ett annat sätt att se på validitet handlar om skickligheten i själva hantverket av 

forskningsarbetet, vilket i sin tur syftar på det förtroende man tillskriver forskarna men 

även förtroendet till deras arbete i metoden. I vår undersökning och tillvägagångssätt 

har vi som forskare därför eftersträvat att vara så tydliga och detaljerade som möjligt. 

Som forskare måste man också vara uppmärksam när det gäller sociala kontexter och 

världsuppfattningar eftersom även dessa påverkar forskningen. Detta har i sin tur 

övervägts i synnerhet under tolkningsprocessen då vi gjort vårt bästa för att bortse från 

såväl kollektiva som individuella uppfattningar om världen (Forsberg, 2015). 

 

3.7 Forskningsetik 

Teorell & Svensson (2007) beskriver hur  ämnesval och upplägg kan ge anledning till 

etiska överväganden i två olika avseenden. Det ena handlar om hur forskningsresultatet 

kan tänkas komma att användas, och den andra om hur människor behandlas i själva 

undersökningen. Teorell et al. hänvisar till vetenskapliga rådet som tydligt informerar 

att det är viktigt att ha samtycke från informanter, vilket i följande studier inkluderar de 

individer som porträtteras i fotografierna. Det är med andra ord vår skyldighet att 

hantera personer i foton med varsamhet eftersom innevarande definitivt kan identifieras. 

Vi har som forskare tagit detta i beaktande och reflekterat över innebörden av att ta 

hänsyn till att fotona använts utan informanteras samtycke. Eftersom vi inte är 

upphovsmän till  bildmaterialet samt att dessa publicerats och återpublicerats i olika 

större sammanhang har vi ändå tagit samtyckeskravet i beaktande. Därtill är det i 

forskningssammanhang bra att komma ihåg att reproduktion och spridning av foton kan 

vara mer omtvistat än de händelser som de visar. De känslor som foton väcker kan 

förhindra informationsinsamling som är grunden i flertalet forskningsprojekt (Mral & 

Olinder, 2011;  Sverrison, 2015).  

 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att foton kan uppvisa personer på ett 

respektlöst eller nedvärderande sätt. Personer som dras in kan på följande sätt göra 

denne delaktig i en diskriminerade eller en nedlåtande gärning. Sådana foton är av 

denna anledning särskilt upprörande, för de avbildade, de närstående och även 
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betraktaren som ofrivilligt involverats i sammanhanget. Det är likväl komplicerat att 

fastställa var gränsen går och det finns ingen anledning att anta att den är likadan för 

alla. Eftersom vi studerar krigsfotografier är det viktigt att komma ihåg att foton som 

väcker känslor, både samlar och splittrar människor (Sverrison, 2015). 

 

3.8 Metoddiskussion 

När man genomför en undersökning av foton är det möjligt att välja enstaka foton som 

kan betraktas som utmärkande. Dessa kan i sin tur tas från en större kollektion för att 

användas i mer djupgående analyser. Vid en sådant tillfälle blir ett foto  representativt 

för de andra i textens värld, och den mer djupgående analysen motiveras av att fotot i 

fråga tillhör en specifik kategori, något som forskaren urskiljt genom att analysera en 

kollektion. Som forskare är det bra att veta att det finns en fara i detta och det är att 

analysen kan bli impressionistisk, det vill säga suddig eller otydlig. Men det är viktigt 

att understryka att det ofta räcker med hänvisningar till kända foton som kan återfinnas 

på nätet, eller som läsarna sett i tidningar (Sverrison, 2015).  

 

Den semiologiska metoden som följande studie tillämpat förekommer ofta i detaljerade 

fallstudier på ett relativt få antal foton, fallstudien står och faller på dess analytiska 

integritet och intresse snarare än dess tillämplighet till ett brett spektrum av material. Ett 

semiologiskt tillvägagångssätt ger en detaljerad analys av bilder och skapar på följande 

sätt noggranna exakta redogörelser för hur innebörden av vissa bilder är gjorda (Rose, 

2012). 

 

Fortsättningsvis har vi som forskare varit medvetna om den subjektivitet som medföljer 

forskningsarbetet och analysen av det utvalda bildmaterialet. När det kommer till 

semiotiken har vi tagit i beaktande att åtskilja konnotationer och egna privata 

associationer. Enligt Rose (2012) går  det dock att kritisera semiotiken för dess 

teoretiska terminologi som kan vara svår att förstå men genom att tillämpa enklaste 

möjliga term kan man kringgå oklarheter. Vidare framhäver Boréus (2015) att  ju 

enklare metoder man använder sig av i forskningsarbetet för att besvara sina 

forskningsfrågor, desto trovärdigare blir resultatet som man kan arbeta med.  
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Mot bakgrund av undersökningens giltighet bör man i forskningsarbetet tänka på att 

man arbetar med tolkningar, det vill säga att det aldrig finns entydiga läsningar att göra. 

Därför har det varit grundläggande att argumentera för de tolkningar vi gjort i 

forskningsarbetet. Därför har vi som forskare presenterat goda skäl till varför innehållet 

i texterna bör förstås på ett sätt snarare än något annat (Boréaus, 2015). Thelander 

(2014) understryker att i båda fallen när det kommer till semiologi och visuell retorik så 

har forskarens tolkning av bilden företräde och utgör på det sättet analysen.  

 

Slutligen verkar det mesta inom bildkommunikationen relativt lågmält. Med andra ord 

handlar mycket i bildskaparens vardag om att uttrycka förståelse utan att egentligen 

prononcera den. Emellertid är det inte bilders estetiska betydelse som ligger till vikt 

inom vår studie. Det är snarare retoriska uttryck och meningar konstruerade för att 

påverka (Mral & Olinder, 2011). 
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4 Resultat och analys 

I kapitlet redovisas de åtta premierade krigsfotona vi valt att analysera, inklusive det år 

de vunnit. I respektive foto redogörs för denotationen av fotona, följt av analysdelen. 

 

4.1 Vietnamkriget 1966 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1966/world-press-photo-year/kyoichi-

sawada 

Denotation: I centrum av fotot står ett fordon. På den bakre delen av fordonet syns en 

stjärna samt gravyren US Army. På taket av fordonet står två män i västar. Mannen till 

höger håller i ett vapen. Längs med marken bakom fordonet ligger en person med 

ansiktet mot marken. Personens kläder är uppressade mot huvudet. Personens ben är 

obetäckta och fastsurrade i ett rep som i sin tur är fäst i fordonets i bakre del. Fotot är 

taget utomhus och i bakgrunden syns träd och buskar.  

 

Analys: I fotot ser vi ett amerikanskt stridsfordon med två soldater ovanpå. Soldaterna 

ser ut att vara amerikaner eftersom de ser ut att komma från väst. Vi tolkar det som att 

bägge soldaterna har likgiltiga intryck. Därtill får man även en känsla av överlägsenhet, 

dels genom att de sitter på ett stridsfordon men också för att den ena soldaten håller i ett 

vapen. På det här sättet tolkar vi att soldaterna blir en metonymi för den amerikanska 

armén. 

 

Bakpå fordonet, via ett rep, hänger en man fastsurrad. Om mannen är civil eller soldat 

framgår inte. Mannen tolkas inte visa på några livstecken. Hans ansikte ligger nedtryckt 

i sanden. Hans kläder är upppressade mot huvudet vilket tolkas som att han blivit 

dragen i sanden. Vi tolkar det som att mannen på många sätt blir en symbol för ett 

makabert händelseförlopp. Och om så vill även en symbol för underlägsenhet.  

 

Fotografiet berättar om grymhet i krig. Det väcker starka känslor eftersom mannen på 

marken tolkas som livlös och samtidigt, på ett väldigt inhumant sätt, blivit fastsurrad i 

pansarfordonet som en jakttrofé. Att skildra fångar på ett sådant förödmjukande sätt kan 

framställa dem  mer som djur än människor vilket Andén-Papadopolous (2000) tydligt 

redogör för i sin avhandling Kameran i krig. Foton erbjuder av den anledningen 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1966/world-press-photo-year/kyoichi-sawada
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1966/world-press-photo-year/kyoichi-sawada
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betraktaren att känna medlidande för offret på grund av det människovärde som fångar 

berövas när de hanteras som boskap.  

 

Fotot skildrar härutöver något ohållbart vilket kan kopplas till Mral och Olinders (2011) 

argument för bilder som kan få oss att fatta beslut. I detta fall ett ställningstagande till 

krigets grymhet. Betraktaren blir härmed ögonvittne till en makaber krigsplats där de 

amerikanska soldaterna står över deras motståndare.  

 

Andén-Papadopolous (2000) beskriver hur Vietnamkriget porträtterar krigsfångar i 

påtagligt förödmjukande positioner då de många gånger är bakbundna med rep till 

händerna eller fötterna. Samt att de ofta är smutsiga och ligger framstupa på marken. 

Den döde mannen berättar om lidande och den förnedring han utsätts för förstärker 

detta. Slutligen kan man även ställa sig frågan hur vida fotot skildrar kriget i helhet. 

Som vi ser det erbjuder fotot en rad anspelningar på propaganda eftersom det kan tolkas 

övertyga betraktaren att den amerikanska armén är övermäktig. 
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4.2 Vietnamkriget 1968 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1968/world-press-photo-year/eddie-

adams 

Denotation: I förgrunden står två män. Mannen till vänster står i halvprofil och mannen 

till höger står riktad med ansiktet mot kameran. Mannen till vänster riktar en pistol mot 

den högre mannens huvud som blundar och grimaserar. Snett bakom mannen till 

vänster, i för-/mellangrunden, står ytterligare en man bärande kamouflagekläder och 

hjälm. Foto är taget i en stadsmiljö. I bakgrunden syns en väg men även fordon och 

större byggnadskomplex.  

 

Analys: Mannen med pistolen tolkas stå för auktoritet, i synnerhet eftersom han inte 

bara håller utan även riktar sitt vapen mot någon. Däremot tolkas det inte finnas något 

som styrker hans trovärdighet som rättskipare. Kommer han skjuta, varför bär han inte 

uniform? Utifrån vår tolkning skulle det lika gärna kunna vara mannen till höger som 

håller i pistolen. Å andra sidan kan västen/skjortan på många sätt tolkas att som om han 

är någon slags tjänsteman.  

 

Den civilklädda mannen till höger tolkas visa på att någonting är på väg att ske genom 

sin grimas. Med andra ord tycks mannen visa på trovärdighet genom sina grimaser och 

sitt kroppspråk som i sin tur tolkas skildra känslor av underkastelse och sårbarhet. Den 

civilklädda mannen tolkas härmed bli offer snarare än förövare i sammanhanget. Vilket 

i sin tur kan få honom att bli en metonymi för en utsatt folkgrupp i krig, men också en 

symbol för förtryck. Civila tolkas på det här sättet att falla offer för en auktoritet som tar 

lagen i egna händer, vilket skildrar en händelse som är odemokratisk.  

Fotot erbjuder betraktaren att ta ställning till ett pågående krig. Mer specifikt ett 

ställningstagande till en civilbefolknings utsatthet och sårbarhet. Bör vi som 

västerlänningar ingripa? Situationen speglar något ohållbart vilket enligt Mral och 

Olinder (2011) kan få oss att reagera och ta ställning, exempelvis i beslutsprocesser om 

humanitära åtgärder i form av bistånd eller militära aktioner. 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1968/world-press-photo-year/eddie-adams
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1968/world-press-photo-year/eddie-adams
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Fotot berättar om att civila är offer i krig och att militären är den auktoritet som tar 

lagen i egna händer. I detta hänseende anser Andén-Papadopolous (2000), som tidigare 

studerat samma foto, att den öppna miljön vittnar om att händelseförloppet inte föregås 

av någon demokratisk rättegång och överlag framstår det hela som en omotiverad 

krigshandling från mannen med vapnet. Vidare skriver hon också att den civilklädda ger 

intrycket av värnlöshet, på grund av hans kroppshållning, bakbundna händer samt hans 

civila klädsel. 
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4.3 Vietnamkriget 1973 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1973/world-press-photo-year/nick-ut 

Denotation: I centrum av fotot lyfter en naken flicka sina armar. Till vänster framför 

henne ser vi en pojke och till höger ytterligare två barn som håller varandra i händerna, 

en pojke och en flicka. Längre bak till vänster i bild syns ett femte barn. Bakom barnen 

syns fyra män som alla bär hjälmar. I bakgrunden skymtas ett stort mörkt moln. 

Samtliga personer i fotot befinner sig på en väg. 

 

Analys: Den nakna flickan i mitten av fotot är den person som fångar mest 

uppmärksamhet. Att hon är naken, utsatt och sårbar för våra tankar till martyrskap. De 

andra barnen bär vitt, vilket kan konnotera oskuld, i synnerhet i kombination med den 

nakna flickans gest. Soldaterna ser till skillnad från barnen inte speciellt oroliga ut. Med 

tanke på deras hållning så ser det i själva verket ut som om de nonchalant patrullerar. 

Soldaterna tolkas därför ha en högre status än barnen. Intressant är också soldaternas 

kroppspråk, trots det som sker i bakgrunden så ger de intryck av att vara obekymrade.  

 

Eftersom barnen påtagligt gråter medan den nakna flickans Jesus pose visar att de lider 

tolkas fotografiet väcka känslor. Flickans gest ger därtill även associationer till 

korsfästelse vilket också Andén-Papadopolous (2000) som själv studerat samma foto 

understryker. Rökmolnet i bakgrunden tolkas väcka känslor av skräck och missöde, 

detta förstärker i sin tur det lidande som barnen är utsatta för och kan samtidigt fungera 

som ett bevismedel för en hårt ansträngd krigsplats där barn och civila blir offer. Vidare 

tolkas soldaterna väcka känslor av likgiltighet medan barnen på många sätt talar för en 

grupp definierad som utsatt och utelämnad. Härigenom har barn, enligt Andén-

Papadopolous, förmågan att engagera människor - ett barn som är ensamt och utlämnat 

kan omöjligt få människor att bli oberörda.  

 

 

 

 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1973/world-press-photo-year/nick-ut
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4.4 Kosovokriget 2000 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2000/world-press-photo-year/claus-

bj%C3%B8rn-larsen 

Denotation: I fotot finns tre män. En av dem står i förgrunden och de andra två står 

bakom honom. Alla riktar de sin blick mot kameran. Mannen till vänster har en 

sprucken läpp, ett omlindat huvud och en tejpad näsa. Miljön är ganska otydlig, en 

byggnad i bakgrunden är det enda som kan urskiljas.  

 

Analys: Eftersom mannen i förgrunden blivit omplåstrad och tejpad tolkar vi att han på 

nåt sätt skadat sig. Hans läpp tycks vara sprucken och man kan se intorkat blod på 

underläppen. Mannen i mitten har en rynka mellan ögonbrynen och ser även frågande 

eller fundersam ut. Mannen längst bak blundar och tycks se trött ut. Alla är de mörkt 

klädda och två av männen bär på svarta mössor.  

 

Fotot berättar om känslor och de känslor som kan väckas är framför allt en nyfikenhet 

om vad som har hänt männen dessförinnan. Fotot erbjuder också en känsla av 

mottsättning, lidande och medlidande eftersom mannen i förgrunden är omplåstrad och 

har sprucken läpp. Männens mörka kläderna förstärker också den motsättning som fotot 

erbjuder. 

 

Civila krigsoffer i bild vädjar direkt till betraktarens medkänsla. Starka känslorna 

framhävs i porträtteringen av människor som uttrycker lidande, sorg, skräck och ilska 

(Andén-Papadopolous, 2000). 

 

 

 

 

 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2000/world-press-photo-year/claus-bj%C3%B8rn-larsen
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2000/world-press-photo-year/claus-bj%C3%B8rn-larsen
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4.5 Irakkriget 2004 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2004/world-press-photo-year/jean-

marc-bouju 

Denotation: I fotot finns två personer. En person bär en huva och i personens famn 

sitter ett barn. Barnet är barfota och en bit brevid ligger ett par skor. Personen håller sin 

hand över barnets panna. Till synes befinner de sig i  en sandliknande miljö och fotot 

omges av taggtråd.  

 

Analys: Mannen i fotot tolkas som en fadersfigur, en beskyddargestalt. Men även vad 

vi tolkar som en martyr. Vidare bär mannen en svart huva vilket erbjuder en känsla av 

nedvärdering. Mannen bär sandaler och en vit rockliknande klädsel, om det är 

fängelseklädsel eller inte är svårt att avgöra. Barnet i fotot ser uppgiven och sårbar ut. 

Barnet tycks tröstas av mannen som lagt sin vänstra hand över dess panna och den andra 

över barnets kropp.  

Såväl kroppshållning som ansiktsuttryck förstärker budskapet om att barnet tolkas som 

utmattad.  

 

Eftersom såväl mannen som barnet omges av taggtråd så tolkas de bägge ha en låg 

status. I kombination med den svart huvan så konnoterar taggtråden i vissa avseenden 

också fångenskap. Vilket i samband med de övertäckta ögonen enligt Andén-

Papadopolous (2000)  kan konnotera att personen är en brottsling och därtill någon som 

döljer sig från sitt rätta jag. Andén-Papadopolous förklarar också att bindlar för ögonen 

inte bara berövar syn men också identitet hos fångar. Bindlar bidrar också till att 

degradera fångar. Fienden blir på så sätt symobliskt underkuvad och dehumaniserad. 

 

Miljön tolkas som ogästvänlig, speciellt i kombination med sanden, taggtråden men 

även de avtagna skorna brevid barnet eftersom de kan tala för att det är hett. Det faktum 

att mannen bär en svart huva över huvudet tolkas även väcka medlidande. I likhet med 

barnet som tolkas väcka känslor av utsatthet och hjälplöshet vilket Mral och Olinder 

(2011) på liknande sätt poängterar  i Bildens retorik i journalistiken. Fotot inbjuder folk 

att ta ställningstagande, i detta fall om rätten att fängsla civila i krig. 

 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2004/world-press-photo-year/jean-marc-bouju
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2004/world-press-photo-year/jean-marc-bouju
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4.6 Afghanistankriget 2008 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2008/world-press-photo-year/tim-

hetherington 

Denotation: I fotot syns en man i kamouflagekläder. Mannen har en hjälm under sin 

vänstra arm och på sitt vänstra ringfinger bär han en ring. Högerhanden håller han för 

ansiktet. Mannen står mot en vägg och ovanför honom syns en presenning. Fotot är 

mörkt och det är svårt att urskilja några detaljer.  

 

Analys: Den till synes unga soldaten ser uppgiven ut. Med hans hand i ansiktet tolkas 

han väcka känslor av nederlag, fysisk och/eller psykisk skada. Faktumet att han tagit av 

sig hjälmen tolkar vi som att han att han rent fysiskt är sårbar. Med soldathjälmen 

avtagen erbjuds likväl känslan av att han befinner sig i säkerhet. Mannens 

kroppshållning kan i sin tur erbjuda betraktaren känslor av uppgivenhet. 

Militäruniformen och mannens utseende konnoterar på många sätt den amerikanska 

armén.  

 

Soldatens ansiktsuttryck, handen i ansiktet och kroppshållningen kan som nämnts till 

exempel erbjuda känslor av nederlag, psykisk skada och uppgivenhet. Att soldaten är 

Amerikan styrker också vad Andén-Papadopolous (2000) betonat då hon skriver att 

sårade och döda amerikanska soldater i krigsfoton utan tvivel erbjuder betraktaren en 

motbjudande syn; krigsfotografier som alltmer når ut till offentligheten skildrar 

soldatskapet som ett nödvändigt jobb, men även som ett mordiskt företag.   

 

Att soldaten bär guldring på sitt vänstra ringfinger konnoterar ur ett västerländskt 

perspektiv äktenskap eller förlovning. Att han kan vara gift eller förlovad erbjuder i sin 

tur betraktaren känslan av medlidande. Härmed erbjuds betraktaren att bli ögonvittne till 

en situation som kopplas till stridigheter och krigets verklighet samt att ta ett 

ställningstagande till den situation som soldaten befinner sig i. 

 

 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2008/world-press-photo-year/tim-hetherington
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2008/world-press-photo-year/tim-hetherington
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4.7 Israel-Palestina-konflikten 2013 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2013/spot-news/paul-hansen 

Denotation: I fotot syns en folkmassa i en smalare gränd. Längst fram står fyra män 

som bär på två barn. Barnens ögon är stängda. Ett av barnets ansikten är blodigt och 

smutsigt. Männen i förgrunden har sina munnar öppna, längre bak lyfter några personer 

händerna mot skyn och en person har lagt sin hand över någon framför.  

Analys: Barnen i förgrunden tolkas som döda eftersom deras ögon är stängda och 

eftersom ett av barnens ansikten är smutsigt och blodigt. Att barnen tolkas som döda 

förstärks även av att de är inlindade i tyg. Att tygerna är vita kan i sin tur konnotera 

oskuld. Barnen tolkas av dessa skäl som dödsoffer, specifikt civila dödsoffer. Barnen 

tolkas dessutom som martyrer av  krigets konsekvenser. 

Folkmassan erbjuder en känsla av protest.  Arga, sorgsna och förbannade sörjer de 

barnen  i något som vi tolkar som ett begravningståg. Längre bak i mellangrunden höjs 

ett par armar. Många av männens ansikten berättar om upprördhet eftersom deras 

ansiktsutryck tolkas som ilskna, samtidigt som de tolkas utropa något. I sammanhanget 

tolkas folkmassan kunna stå för en folkgrupp förtryckta av krig.  

 

Männen i förgrunden till höger i fotot erbjuder till skillnad från många andra ansikten 

betraktaren en känsla av sorg. Vilket även männen som bärandes på barnen erbjuder. 

Samtliga av de främre männen tolkas härutöver väcka känslor av faderskap eftersom de 

implicit tar sig an beskyddarrollen då de bär barnen. Längre bak i folkmassan lägger en 

man sin hand över en axel framför honom, vilket erbjuder betraktaren känslan av 

sympati och medlidande. 

 

Fotot erbjuder betraktaren att skildra en grupp civila förtryckta av krig. Men även att se 

förödelsen av krig. Med andra ord kan fotot väcka åsikter över den ansträngda situation 

som råder. Männen tolkas som sorgsna och förbannade vilket överensstämmer med 

såväl lidande som vrede vilket Mral och Olinder (2011) betonar som styrande argument 

för att justera opinioner och för att vålla handling.  

 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2013/spot-news/paul-hansen
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De döda barnen erbjuder som nämnts känslan av medlidande. Genom de upprörda och 

sorgsna ansiktsuttrycken tolkas ansiktena på liknande sätt väcka känslor. Betraktaren 

inbjuds på det här sättet känna medlidande för såväl ilskan som uppgivelsen. Fotot 

tolkas härmed berätta om att krig drabbar både civila och barn.  

 

Slutligen kan dramatiska och expressiva foton vädja direkt till betraktarens medkänsla, i 

synnerhet foton som tagits i närbild och som porträtterar svårt skadade eller döda barn i 

famnen  (Andén-Papadopolous, 2000). 
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4.8 Syriska inbördeskriget 2016 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016/spot-news/warren-richardson 

Denotation: Till vänster i fotot står en man som håller i en bebis. Såväl mannen som 

bebisen är omgivna av taggtråd. Mannen hukar, hans ögon är vidöppna och munnen är 

vidöppen. Till höger i fotot syns ytterligare en person. Även denna person håller i 

bebisen. Personen bär också en handske. Fotot är taget utomhus och i bakgrunden syns 

buskar och träd. Fotot är mörkt och suddigt.  

Analys: Mannen till vänster tolkas inneha flera roller eftersom han kan tolkas som såväl 

flykting som pappa, eller till och med som beskyddare. Mannen tycks härutöver ta emot 

bebisen genom taggtråden och hans kläder är mörka vilket kan konnotera att han vill 

kamouflera sig.  

Bebisen tolkas som en generation. Bebisen erbjuder också betraktaren känslan av 

oskuld och utsatthet. Vi tolkar att bebisen överlämnas i mörkret genom en taggtråd. 

Samtidigt som den är inlindad i en filt tolkas bebisen befinnas sig  i en utsatt position. 

Taggtråden kan tyckas ge en bild av konflikt och krig. Samtidigt tolkas taggtråden 

fungera som ett hinder, och erbjuder betraktaren på det sättet att känslomässigt 

övertygas om att det hela utspelar sig på en konfliktdrabbad plats. Fotografiet erbjuder 

fortsättningsvis betraktaren en känsla av medlidande i form av utsatthet och hjälplöshet 

då bebisen befinner sig i en utsatt position. I vilket det sistnämnda enligt Mral och 

Olinder (2011) väcker instinkter som sympati eller beskydd.  

 

Taggtråden tolkas symbolisera fångenskap och separation. Vidare kan fotot erbjuda 

betraktaren känslan av att befinna sig på plats, utbytet av bebisen erbjuder nämligen 

betraktaren en unik känsla av närvaro. Detta eftersom såväl motiven som 

händelseförloppet skildras med sådan närhet. 

 

 

 

http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016/spot-news/warren-richardson
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5 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel ställer vi initialt upp de frågeställningar studien har konkretiserat, det vill 

säga hur krig konstrueras i premierade WPP-foton samt vilka likheter och skillnader 

som påträffats mellan fotona sinsemellan. 

 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Hur konstrueras krig i premierade WPP-foton  

Utifrån analysen har vi observerat att samtliga fotografier erbjuder känslor, oavsett om 

det handlar om medlidande, orättvisa eller förtryck. Detta kan förvisso anses självklart 

men likväl konstaterar Rössler et al (2011) att såväl redaktioner som publik anser 

känslor som en betydelsefull nyhetsfaktor i nyhetsurvalet. Att fotona tolkas konnotera 

konventionella krigsaspekter som grymhet, brott mot mänskliga rättigheter och förtryck 

redogörs i närmare hälften av fotona. Många av fotona påvisar också ett brett spektrum 

av såväl lidande som orättvisa och offer. Vilket i sin tur överensstämmer med Mral och 

Olinders (2011) uttalande om att krigsfoton ofta anför brott mot mänskliga rättigheter. 

De gester och symboler som framställs i studien har nämligen förmågan att erbjuda 

betraktaren flertalet känslor och argument för medlidande, lidande och 

ställningstaganden till krigets verklighet. Precis som Andén-Papadopoulos (2000) 

skriver så har WPP:s krigsfotografier förmågan att personliggöra, dramatisera och 

sentimentalisera. 

 

Beträffande postkoloniala teorier om ett gränsdragande mellan vi och dem så bör det 

först av allt poängteras att sex av fotona antingen är tagna i Vietnam eller i Mellanöstern 

varav de andra två är tagna i Albanien (2000) och Ungern (2016). Intressant är att de två 

foton som tagits i Europa tolkas erbjuda betraktaren antingen att någonting hemsk hänt 

dessförinnan fotot har tagits eller att aktörerna i fotot flyr till något som skulle kunna 

tolkas som säkerhet. I klartext erbjuder fotona med andra ord betraktaren att tolka 

Europa (och med det på många sätt även västvärlden) som något säkert. Oavsett om 

Kosovokriget trots allt inträffade inom Europas gränser. De foton som på tydligast sätt 

tolkas erbjuda betraktaren en gränsdragning mellan vi och dem är fortsättningsvis 

fotografierna tagna i Vietnam (1966,-68,-73) Irakkriget (2004) och Afghanistankriget 
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(2008). Tillsammans tolkas de på ett eller annat sätt skildra en distinktion mellan väst 

och den andra sidan.  

 

I sex av fotografierna tolkas betraktaren ha möjlighet att ta ställningstaganden. Detta 

betyder i sin tur inte att våra uttolkningar förutsättningslöst producerar antikrigs-känslor 

eller påverkar betraktarens ställning. Däremot kan fotonas hemskheter i många 

hänseenden vända sig till opponenter som yrkar på fred eller hämnd och därmed väcka 

en medvetenhet hos betraktaren om att hemskheter sker (Sontag & Lundgren, 2004). De 

två första fotografierna från Vietnam, fotografierna från Irakkriget, Afghanistankriget, 

Israel-Palestina-konflikten samt Syriska inbördeskriget skildrar härtill fenomen som på 

ett eller annat sätt tolkas som ohållbara, vilket kan få betraktaren att reagera och ta 

ställning eller i sammanhanget tolkas få betraktaren att påverkas. Detta genom 

företeelser som vietnamesiska soldater som tolkas som jakttroféer, irakiska fångar vars 

identitet berövas, män som tvingas begrava sina barn och flyktingar som tvingas korsa 

statsgränser. Intressant är även det vietnamesiska fotografiet från 1966 där vår tolkning 

ger intryck av tecken på propaganda eftersom amerikanerna på ett så kraftfullt sätt 

tolkas konnotera makt medan den vietnamesiska fången underlägsen släpas bakom dem.  

 

Vad gäller uppbyggnaden av Vietnamkrigets krigsfotografier var det intressant att 

soldaterna tolkas som likgiltiga och överlägsna i motsatsen till civila, fångar och barn 

som snarare tycks vara underlägsna och sårbara i deras närvaro. Civila och fångar tolkas 

följaktligen i flera förödmjukande positioner med bakbundna händer och fötter, sittande 

och liggande på marken omgivna av taggtråd och stridsfordon. Detta förenar sig med 

vad Anden-Papadopolous (2000) menar om fångar och fiendesoldater i Vietnamkriget 

där krigsfotografier porträtterar fienden mer som brottslingar, troféer och boskap. I 

modern tid är krigsfotografiet från 2004 speciellt intressant eftersom mannen tycks bli 

berövad sin identitet eftersom han bär en svart huva, samtidigt som barnet i hans famn 

kan väcka känslor av faderskap och beskyddande. Detta kan i  sin tur erbjuda känslor av 

medlidande, lidande, dehumansering och ställningstagande.   

 

5.1.1.1 Aktörer i bild 

Vi har kunnat identifiera flera aktörer i krigsfotografierna.  Tre av fotografierna 2004, 

2013 och 2016 porträtterar män och barn i vad vi tolkar som faderliga sammanhang. 



  
 

31 

Dessa krigsfotografier tolkas erbjuda betraktaren en bild av faderskap och kan således 

väcka känslor av fadersinstinkter i samband med avbildade barn som gråter. Enligt 

Andén-Papadopolous (2000) kan ett gråtande barn som motiv i ett fotot väcka sympati 

till grundläggande mänskliga erfarenheter, det vill säga moders- eller fadersinstinkter. 

Ytterligare en intressant upptäckt gjordes i fotografiet från Afghanistankriget 2008, 

mannen i fotot tolkas vara en amerikansk soldat som ser sårbar och uppgiven ut vilket i 

sin tur ställer sig i motsats till de uttolkade amerikanska soldaterna i fotona 1966 och 

1973.  

Förutom soldater kan vi i krigfotografierna också uttolka civila, barn och fångar som 

ger föreställningen av att vara svaga, utsatta, sårbara och underkastade i olika 

sammanhang. Ett exempel på detta är barnen i krigsfoto 1973 som tolkas vara utsatta 

eftersom de befinner sig i mitten av krigets händelsecentrum. Ett annat exempel är 

krigsfotot 1968 som tolkas kollidera med vedertagna västerländska värderingar och 

demokrati då den avbildade mannen riktar en pistol mot den andra civilklädda mannens 

huvud och skapar föreställningen om en odemokratisk rättegång. Detta kan kopplas till 

Grip (2002) som menar att avståndet mellan vi och de andra ökar genom kulturella 

skillnader eftersom människor som utgör de andra sammankopplas med en negativ 

medial bild.  

Ytterligare en intressant upptäckt var att flera soldater i krigsfotografierna tolkas 

representera den amerikanska armén. Följaktligen tolkas de amerikanska soldaterna vara 

överlägsna och likgiltiga medan krigsfotografiet från Afghanistankriget 2008 snarare 

tycks avbilda en Amerikansk soldat som uppgiven och sårbar. Följande foto kan därför 

skildra militären mer som ett nödvändigt jobb med fysiska och psykiska inverkningar 

som tillfaller yrket. 

 

5.1.1.2 Attribut i bild 

Materiell överlägsenheten i form av stridsfordon och vapen tolkas erbjuda betraktaren 

föreställningar om överlägsenhet och makt som armén bildar i de olika sammanhangen. 

Därtill ges en föreställning om den västerländska militären eller specifikt den 

amerikanska armén och hur vi bör betrakta och tolka den utifrån krigsfotografierna. 

Detta kan vi stödja med Brune (2004) som menar att de andra ofta beskrivs som 

underställda, dels för att de befinner sig i ett materiellt underläge mot väst. Vi kan 

exempelvis i krigsfotot 1966 betrakta vad som tolkas vara två amerikanska soldater som 

sitter på ett stridsfordon med vapen. Soldaterna står över en person som ligger med 
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ansiktet i marken, kläderna är upppressade mot huvudet och fötterna är fastsurrade i ett 

rep som är fäst baktill soldaternas stridsfordon. Följaktligen tolkas personen vara 

soldaternas fienden som de tycks ha fäst i stridsfordonet som en trofé.  

 

Kroppspråk, grimaser och gester spelar centrala roller i undersökningens 

krigsfotografier. Aktörerna som tolkas framföra dessa erbjuder betraktaren flera känslor, 

det kan handla om uppgivenhet, värnlöshet och utmattning. Exempelvis kan den nakna 

flickan i krigsfotografiet från 1973 erbjuda starka känslor. Flickans oskuldsfulla 

blottläggning kan nämligen ge föreställningen om utsatthet och oskyldighet. Krigsfotot 

2000 är också intressant då tre av männen är mörkklädda och mannen i förgrunden bär 

ett vitt bandage runt sitt huvud samt en tejpad näsa. Fotot kan på följande sätt uttrycka 

motsättning samt erbjuda känslor av medlidande. En annan intressant upptäckt gjordes i 

krigsfotografierna 2004 och 2016 då de civila männen och barnen ger föreställningen 

om fångenskap i beskyddande sammanhang.  

 

Avslutningsvis när det gäller krigsfotografiernas färger och aktörernas kläder utgör vitt 

och svart i västvärlden som idébärare av oskuld och renhet medan svart är sorgen och 

dödens färg. Färgerna ger därför uttryck för hur vi betraktar de andras klädval och hur vi 

tolkar dessa. Exempelvis har barnen som bär vita plagg i flertalet av krigsfotografier 

förmågan att förstärka känslor av medlidande och lidande. 

 

5.1.2 Likheter och skillnader 

Undersökningens åtta fotografier delar flertalet likheter både på det grundläggande och 

djupa planet. Studiens analys visar tydligt att WPP:s krigsfotografier erbjuder 

känslomässiga aspekter och inbjuder betraktaren att ta del av medlidande och lidande 

som uttolkats i fotona. Likaså krigsfotografiernas retoriska grepp erbjuder betraktaren 

en återberättelse av krig och hur det ska tolkas och betraktas. Fotona tolkas således ge 

föreställningar om hur krig och konfliktfyllda platser ska betraktas och vilket 

ställningstagande en betraktare kan tänkas ta utifrån fotonas uppbyggnad. Därtill ger 

fotografierna föreställningar om hur dessa krig förhåller sig och tolkas bli på följande 

sätt metonymier för elände och utsatthet. Det i sin tur kan ge en bild av hur vi bör 

betrakta de andra genom klara gränsdragningar. Exempelvis tolkar vi att fotonas aktörer 
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ofta porträtteras i ogästvänliga miljöer  och tillsammans med attributen erbjuds 

betraktaren en negativ bild av krig och konfliktfyllda platser.  

 

Som nämnts erbjuder samtliga foton betraktaren känslor. De mest förekommande 

känslorna utifrån vår tolkning är lidande och medlidande. Lidande påträffas i totalt tre 

foton och medlidande påträffas i totalt sex. Likheterna och skillnaderna fotona emellan 

är att fotot från 1966 och fotot från 1973 erbjuder betraktaren en form av lidande som  

tolkas som “de andras”  lidande. Fotot från 1966 och fotot från 2000 tolkas dessutom 

erbjuda fysiskt lidande medan fotot från 1973 tolkas erbjuda lidande i såväl psykisk som 

fysisk form.  

 

Medlindande påträffas som sagt i sex foton. Närmare bestämt i fotona från 1966, 1973, 

2000, 2004, 2013 och 2016.  Fotot från 1966 erbjuder härtill medlidande i form av det 

människovärde som berövas, 1973 erbjuder medlidande i form av barnens utsatthet, 

2000 i det att mannen är omplåstrad och har sprucken läpp, 2004 i form av mannens 

berövade identitet och 2013 i de döda barnen. Fotot från 2016 erbjuder också känslor av 

medlidande i form av utsatthet och hjälplöshet. Fotot har därför placeras avskilt från de 

andra eftersom det kan påstås vagt. Likväl poängterar Mral och Olinder (2011) att just 

barn som visar hjälplöshet väcker instinkter som sympati eller beskydd.  

 

Lidande och medlidande kan härutöver tolkas hänga samman. Dessutom skulle det rent 

teoretiskt även vara fördelaktigt att ifrågasätta och argumentera för att samtliga foton på 

ett eller annat sätt erbjuder betraktaren lidande och medlidande. Varför vi tolkat att just 

dessa foton erbjudit betraktaren dessa känslor och i många benämningar uteslutit andra 

är en fråga om graden av tolkning. Det vill säga i vilken grad vi tolkats hitta stöd för 

våra tolkningar och påståenden i litteratur och tidigare forskning. Men självfallet även 

utifrån förnuftsenliga resonemang forskare emellan.  

 

Som nämnts tolkas fotona från 1966, 1968, 1973, 2004 och 2008 skildra en 

gränsdragning mellan vi och dem. Likheterna och skillnaderna mellan fotona är att 1966 

och 2004 båda degraderar fångar, däremot skildrar fotot från 1966 en kraftfullare 

differentiering av fenomenet vi och dem eftersom det parallellt porträtterar den 
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amerikanska armén som överlägsen. Fotot från 2004 skildrar i sin tur inte vilka som 

tagit den fängslade personen tillfånga. Fotona från 1968 och 2008 visar båda hur det är 

“där borta”. Fotot från 1968 skildrar något odemokratiskt och eländigt vilket tidigare 

nämnts och kopplats till Grip (2002). Fotot från 2008 tolkas erbjuda betraktaren en 

känsla av att den amerikanska soldaten har upplevt nederlag, som präglas av  psykisk 

skada och i många hänseenden upplevs vara uppgiven. Något vi tolkat i egenskap av hur 

eländigt de har det där borta. Vilket i sig även det kan kopplas till Grip då hon uttalar 

sig om gränsdragningar mellan hemma och borta.  

 

Fotot från 1973 placerades avskilt. Fotot tolkas nämligen inte skildra en påtaglig 

motsättning likt de andra fotona. Icke desto mindre tolkades fotot erbjuda betraktaren en 

gränsdragning mellan vi och dem i det avseende att barnen i många hänseenden tolkas 

som den nordvietnamesiska sidan av kriget och därmed står för dem. Härtill är de även 

avklädda vilket även det kan kopplas till Brune (2004) i sammanhanget att de andra ofta 

beskrivs som underställda men samtidigt i hänseende att barnen saknar attribut som 

möjliggör en jämlik relation. Dessutom tolkas fotot erbjuda en känsla av motsättning i 

det avseende att de amerikanska soldaterna tolkas likgiltiga och i mer eller mindre grad 

likgiltiga i fråga om vad som faktiskt äger rum framför dem. De tolkas inte ta någon 

känslomässig ställning till barnen utan går till synes lugnt patrullerande bakom dem.  

 

De upptäckter som gjordes på skillnader var tydligast mellan krigsfotografierna 2004, 

2013 och 2016 som skiljer sig från de övriga fotona eftersom männen i fotografierna 

tolkas som beskyddare av barn i olika sammanhang. Dessa krigsfotografier berättar om 

faderskap och tolkas väcka känslor av fadersinstinkter i samband med avbildade barn 

som tycks gråta. Det ska tilläggas att fotografiet 2016 kan erbjuda betraktaren en unik 

närvaro, dels på grund av kameraperspektivet men också tack vare aktörerna och 

attributen som spelar väsentliga roller i föreställningen. Fotografiet 2013 är lika 

intressant eftersom det skapar dubbla budskap då fotot tolkas skildra ett begravningståg 

som samtidigt är ett demonstrationståg.  

 

I fotot från 2008 porträtteras en soldat, mannens kläder och västerländska utseende 

bidrar till slutsatsen att mannen kan vara en del av den amerikanska armén. En 

intressant upptäck i följande foto var följaktligen att det bryter mot övriga 
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krigsfotografier som tolkas avbilda soldater. Den ensamma soldaten uttolkas nämligen 

vara sårbar och uppgiven. Detta skiljer sig från soldaterna i Vietnamkrigets foton som 

snarare tycks framstå som likgiltiga och  överlägsna. Andén-Papadopolous (2000) som 

studerat foton från Vietnamkriget menar att majoriteten av Vietnamkrigets fotografier 

som porträtterar amerikanska soldater ger  mer föreställningar om trygghet och manligt 

kamratskap. 

 

5.2 Diskussion 

Mot bakggrund av studiens slutsatser kan vi redovisa att ungefär hälften av WPP:s 

premierade krigsfotografier tolkas tendera att skildra en verklighet i överensstämmelse 

med den västerländska journalistikens världsbild. Liksom den nakna flickan som 

symboliskt för tankarna till korsfästelse i Vietnamfotot från 1973 eller de döda barnen 

som på liknande sätt för tankarna till oskuld i Israel-Palestina-konflikten 2013 tolkas 

fotona på konventioner som trots allt anses västerländska.  

 

Flera foton ger föreställningen av en postkolonialt gränsdragning mellan vi och dem. 

Detta i och med tolkningen av dehumanisering i fotografiet från 1966 och samtidigt 

tolkningen av den odemokratiska rättegången vi ser i fotografiet från 1968. Men likväl i 

fotografiet från 1973 där soldaterna bekymmerslöst tycks likgiltiga gentemot vad som 

försiggår framför och bakom dem. I de moderna krigsfotografierna ser vi detta i 

Irakkriget 2004 där en fånge blir degraderad och dehumaniserad. Resultaten vi 

presenterar visar härutöver att WPP:s premierade krigsfotografier till viss del tolkas 

erbjuda betraktaren en negativ bild av krig och konfliktfyllda platser i öst.   

 

Utifrån studiens resultat kan vi redovisa att WPP:s krigsfotografier tolkas erbjuda 

publiken flera känslomässiga aspekter som medlidande, lidande, sorg och sympati. 

Fotona kan genom dessa känslor ge föreställningar om hur krig och konflikt är 

uppbyggda. De premierade krigsfotografierna kan på följande sätt erbjuda betraktaren 

en bild av hur krig och konflikt ska tolkas på ett grundläggande och djupgående plan, 

och med hjälp av fotografiernas retoriska grepp kan det förstärka uppbyggnaden. 

Genom att studera dessa kan studiens resultat möjligen bidra med nya kunskaper kring 

manliga beskyddare samt hur synen på en soldat i modern tid kan ses som sårbar. 
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Vad gäller ställningtaganden som krigsfotografierna erbjuder publiken är vår tolkning 

att flera av dessa kan berätta för människor om ohållbara situationer som i sin tur kan 

leda till ställningstagande och åsikt om krig och konflikt.  Vi har dock tagit i beaktande 

vad Sontag och Lundgren (2004) menar är att hemska foton inte alltid producerar 

antikrigs-känslor eller underminerar betraktarens ställning. Däremot kan fotona vända 

sig till betraktare som yrkar på fred eller hämnd och därtill förse en medvetenhet hos 

betraktaren om att hemskheter sker. Vår studie kan möjligen också ge inblick i hur 

krigsfotografier konstrueras, både berättarmässigt men också kameratekniskt. Vilka 

aktörer och attribut som fotonas konstruktion kan bestå av och vad de tolkas erbjuda 

WPP:s publik. Fototävlingens publik kan genom krigsfotografierna möjligen skapa en 

identifikation med barn, fångar och civila i de olika krigssammanhangen som vi uttolkat 

i undersökningen.   

 

 

5.2.1 Framtida forskning 

Vad gäller framtida forskning skulle vi som forskare föreslå att utvidga följande 

undersökning av krigsfotografier till sociala medier, mer specifikt undersöka 

krigsfotografier som publicerats av World Press Photo i exempelvis Instagram. Genom 

att studera textinnehåll i fotonas kommentarspår samt vem som kommentar 

krigsfotografierna skulle det addera till forskningen vad betraktarna har för åsikter, hur 

de reagerar och om de tar ställning till kriget eller konflikten. En intressant aspekt skulle 

vara att undersöka specifikt vad betraktarna väljer att använda för ord och emotikoner 

(emojis).  

 

I vår undersökning har vi studerat konstruktionen av krigsfotografier. Det aktörer som 

uttolkats i studien utgjordes av en stor mängd män, därför skulle ett förslag på en 

uppföljande studie också kunna vara att studera genusperspektiv i liknande 

krigsfotografier. Detta eftersom världen såväl historiskt som i modern tid präglats och 

präglas av orättvisor, segregation och inskränkning av rättigheter som med viss 

möjlighet även ökar, eskalerar och intensifieras under konflikter och krigshandlingar.
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