
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap 
MK032G & JO035G, C-uppsats, 15 hp, HT 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blod som toppar  
En analys av vinnarbilder i World Press Photo och Årets Bild 1996-2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Författare: Hilda Arneback 

 Emil Wesolowski 
Handledare: Jonas Harvard 
Kursansvarig: Elisabet Ljungberg 
 

 



 

Abstract 
Titel: Blod som toppar - En analys av vinnarbilder i World Press Photo och Årets Bild                

1996-2016. 

Författare: Hilda Arneback, Emil Wesolowski  

Ämne: Journalistik/Bildjournalistik 

Kurs, termin och år: MK032G & JO035G, ht-16 

Antal ord i uppsatsen: 17625 

 

 

Ambitionen med denna studie var att undersöka vad som i bildjournalistiska           

tävlingssammanhang anses vara eftersträvansvärt och därigenom blottlägga normer och ideal          

inom den bildjournalistiska professionen. Vi har tittat på tävlingar som en i en rad av               

normgivande mekanismer och de ideal som speglas i denna form.  

 

Undersökningen bestod av en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen tittade              

vi på bland annat på vilka teman som gestaltas i vinnarbilder från internationella World Press               

Photo samt svenska Årets Bild mellan åren 1996–2016. I den kvalitativa delen gjorde vi              

sedan nedslag i de vanligast förekommande temakategorierna i respektive tävling med en            

semiotisk bildanalys. 

 

Resultaten visade på samma tendenser som tidigare forskning har konstaterat, nämligen att            

krig var det vanligast förekommande temat i båda tävlingarna. Men en viss skillnad gick              

också att se, vinnarbilder i World Press Photo representerade ett färre antal teman och det               

näst största temat var sociala problem, medan Årets Bild hade en större representation och              

andraplatsen delades av tre teman: brott/terrorism, naturkatastrof/klimathot och framstående         

personer. Den kvalitativa analysen visade att drabbade barn och sörjande anhöriga var två             

återkommande innehåll i bilder på temat krig.  

 

 

Nyckelord: bildjournalistik , professionalism, post-kolonialism, Årets Bild, World Press        

Photo, fototävlingar, vinnarbild, nyhetsbild.  
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1. Inledning  
Bildjournalister påverkas, precis som journalister, i sin yrkesutövning av de normer och            

värderingar som råder på området. I den bildjournalistiska rollen ska många ideal samsas, till              

dem hör etiken och objektiviteten. Man kan hävda att olika professionella ideal ibland kan              

hamna i konflikt med varandra. Fotografen ska med sina bilder både objektivt dokumentera             

och samtidigt skapa en intressant, estetiskt tilltalande bild som fångar betraktarens intresse            

(Mäenpää, 2014).  

En viktig plattform som bidrar till att forma och förmedla yrkets normer och ideal är               

bildjournalistiska tävlingar. Genom att regelbundet ge tillfälle att hylla och belöna god            

bildjournalistik sätts inte bara en standard för vad som anses vara bra, utan ger också stor                

prestige till fotografen eller fotograferna som belönas (Andén-Papadopoulos, 2000; Liu,          

2013).  

Tidigare forskning visar att denna typ av tävlingar ofta premierar vissa typer av bilder. Två               

tidigare studier, den ena om Pulitzer-vinnande bilder och den andra om Picture of the Year,               

pekar på att en majoritet av vinnarbilderna illustrerar krig och lidande (Kim & Smith, 2005;               

Greenwood & Smith, 2007). Denna typ av bilder har blivit så normaliserade att de har lett till                 

att det är den typen av bilder som förväntas av framstående fotografer. “If it bleeds it leeds”,                 

alltså att blod som droppar är det som toppar (Sontag, 2004).  

 

I vår studie vill vi undersöka vilken typ av bilder som utnämns till vinnare och därmed vilka                 

ideal som manifesteras i två stora bildjournalistiska tävlingar, den internationella tävlingen           

World Press Photo och svenska Årets Bild. World Press Photo är en av världens största               

fototävlingar och Årets Bild är störst i Sverige. Genom att undersöka dessa två tävlingar vill               

vi också jämföra hur de svenska bildjournalistiska idealen i förhåller sig till en eventuell              

internationell standard.  

 

Det erkännande en bild tillskrivs av eliten inom det bildjournalistiska fältet - det vill säga               

erfarna bildjournalister, redaktörer och andra yrkesverksamma i branschen - får stor betydelse            

för dess framtida status. Bilder som får stor uppmärksamhet och hamnar i rampljuset,             

exempelvis inom fototävlingar, har större sannolikhet att uppnå ikonisk status och användas            

för att illustrera särskilda nyhetshändelser i historien (Greenwood & Smith, 2007). 
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1.1 Syfte 

Vår ambition med den här studien är att titta på vad som i World Press Photo och Årets Bild                   

tycks vara eftersträvansvärt och därigenom undersöka normer och ideal inom den           

bildjournalistiska professionen. 

 

1.2 Frågeställningar  

- Vilka teman återfinns hos vinnarbilderna i  World Press Photo och Årets Bild? 

- Hur gestaltas händelsen i bilden? 

- Vilka skillnader/likheter finns hos bilderna, inom och mellan tävlingarna? 

- Vilka bildjournalistiska normer och ideal manifesterar tävlingarnas vinnarbilder? 

 

 

1.3 Avgränsning 

Det finns många sätt att undersöka vilka bildjournalistiska ideal som finns. Men i vår              

undersökning kommer vi fokusera på hur idealen ser ut på en professionell elitnivå. Med det               

menar vi undersöka vilken typ av bilder som olika redaktioner, organisationer och fotografer             

lyfter fram som det bästa av bästa. Den typen av bilder tävlar om ära och framgång i                 

fototävlingar. 

Vi har valt att analysera vinnarbilderna i två stora bildjournalistiska tävlingar, den ena på              

nationell nivå och den andra på internationell. Bilderna som vinner dessa tävlingar får stor              

uppmärksamhet i sina respektive forum och ger fotograferna och redaktionerna som står            

bakom dem stor prestige. Vår avsikt är att undersöka vilka innehållsmässiga värderingar,            

tendenser och ideal som kan ses inom bildjournalistiken som professionell yrkeskategori. En            

av de många olika mekanismer som påverkar denna professionella diskurs är just tävlingar,             

eftersom det är en slags normsättning av “eliten” (Liu, 2013). Med eliten avser vi i denna                

uppsats seniora bildjournalister, redaktörer samt andra individer med högt kulturellt kapital           

inom det bildjournalistiska fältet. Att undersöka vinnarna i dessa kan därför hjälpa till att              

fördjupa förståelsen för den bildjournalistiska professionen, även om det inte förklarar alla            

inblandade mekanismer.  
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1.4 Bakgrund 

Som vi nu kunnat konstatera är tävlingar en viktig del i vad som blir normbildande inom                

bildjournalistiken. Här kommer vi ge en närmare presentation av de två tävlingar vi valt att               

undersöka. Därefter går vi lite längre tillbaka i tiden och pratar om dokumentärfotografins             

historia. 

 

World Press Photo 

Tävlingen startade 1955 och är en holländskt baserad tävling med tydlig internationell profil             

och deltagare från hela världen. Jurypanelen består av medlemmar från olika delar av världen              

och som på något sätt jobbar inom branschen. Juryn leds av en ordförande som själv inte har                 

någon rösträtt (Photo contest judging process, 2016). Om man utgår från att olika länder,              

kulturer och organisationer har olika normer och värderingar, kan man anta att denna jurys              

vidd av samlade perspektiv kan ge en internationellt accepterad uppsättning bildjournalistiska           

normer och ideal. 

Tävlingen riktar sig enbart till professionella fotografer, vilket de tävlande måste kunna            

bevisa vid ansökan. På tävlingens hemsida finns utförliga instruktioner för hur man ansöker,             

vilka regler som gäller och en hederskodex som anger riktlinjer för fotografens etiska ansvar.              

Bilderna ska ha fotats under det gångna året. Fotograferna kan tävla inom flera olika              

kategorier, från nyhetsfoto till sport. Utifrån samtliga tävlingsbidrag i alla kategorier utnämns            

en bild som får titeln World Press Photo of the Year. Bilderna bedöms utifrån en bred                

uppsättning av kriterier, däribland nyhetsvärde, journalistisk standard och fotografens         

kreativa och visuella skicklighet (Photo contest judging process, 2016). Vinnarbilderna i           

tävlingen sätts samman till en utställning som visas i 45 olika länder och når cirka 4 miljoner                 

människor (Exhibitions, 2016).  

 

Årets Bild 

Denna svenska tävling har funnits sedan 1942, den riktar sig till fotografer verksamma i              

Sverige och juryn består i huvudsak av skandinaviska medlemmar. Juryns sammansättning           

ändras varje år och leds av en moderator som inte har rösträtt. Tävlingen syftar till att främja                 

bildjournalistik och bidragen bedöms främst utifrån deras journalistiska kvalitet och i andra            
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hand det estetiska. Bilderna ska, med vissa undantag, vara fotograferade under det gångna             

året. Det finns en bredd av flera olika tävlingskategorier och utifrån samtliga tävlingsbidrag             

utser juryn en vinnare av Årets Bild.  

Årets Bild utgår från samma regler om bildbehandling och etik som World Press Photo              

använder sig av, detta eftersom det är världens största fototävling och har utvecklat strängare              

regler för att undvika manipulation.  

Vinnarbilderna sätts varje år samman till en bok och en utställning som turnerar genom              

Sverige. Fotograferna som vunnit i kategorierna Årets Bild och Årets Fotograf förbinder sig             

även till att hålla en föreläsning (Regler & Anvisningar, 2016).  

 

För att kunna sätta dagens bildjournalistik i sin kontext, kan det vara bra att ha en förståelse                 

för dess historia. Därför går vi nu tillbaka i tiden och tittar på bilden ur ett historiskt                 

perspektiv, innan vi går igenom tidigare forskning.  

 

1.4.1 Dokumentärfotografins historia  

Fotografiet som dokumentation har i princip sedan begynnelsen av fotografin samexisterat           

med den konstnärliga grenen. Alla icke iscensatta eller manipulerade bilder anses oftast som             

dokumentära . Dokumentärfotografin som stil däremot, började ta form i slutet på 1800-talet            

med fotografer som Jacob Riis och Lewis Hine i spjutspetsen. Konstformen växte i samband              

med industrialiseringen och urbaniseringen fram som en slags visuell bevisföring inför           

sociala olikheter. Generellt kan man säga att dokumentärfotot tog sin an två uppgifter: att              

avbilda och kommunicera definitiva sociala faktum samt att frammana empati till de            

involverade hos betraktaren (Rosenblum, 1997). Först under 1930-talet började begreppet få           

en tydlig definition när fotohistorikern Beumont Newhall noterade att denna typ av fotografi             

varken är den rena dokumentationsform som präglade begreppet under 1800-talet – men inte             

heller konst för konstens skull. Han menar att dokumentärfotografen är en påläst konstnär             

som sätter sin kunskap om ett ämne i bilder, men inte bara genom att konkret illustrera sina                 

biblioteksanteckningar, utan också genom att lägga in sina egna känslor kring problemet            

eftersom detta är det mest effektiva sättet att lära ut något. Newhall härleder här också ordet                

dokument till just lärandet (docere = “att lära ut”) (Rosenblum, 1997). 
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Susan Sontag skriver att 1900-talets stora fotografer, såsom Cartier Bresson och Minor            

White, har beskrivit fotografens roll är att leva sig in i ögonblicket och vara öppensinnig               

under fotograferandet. Tänka ska man göra före eller efter, annars kan det påverka             

"autonomin hos det som fotograferas" (Sontag, 2001). En annan vanlig inställning är att en              

bra fotograf ska kunna se bilden innan den är tagen och inte ta flera bilder på måfå, eller som                   

Ansel Adams uttryckte det: "'Kulspruteinställningen' till fotografin - att ta många negativ i             

hopp om att få ett som är bra - är förödande för seriösa resultat" (Sontag, 2001).  

Detta placerar paradoxalt Sontag i ett motsatsförhållande till den våg av yngre fotografer             

under 1900-talet som ställer sig emot det gamla idealet om att kunna se bilden i förväg och                 

istället menar att deras bilder visar hur något ser ut i ögonblicket det fotas. I denna övergång                 

mellan gamla och nya ideal minskar den traditionella synen på fotografi som kunskap och              

istället ökar kreativitetens betydelse (Sontag, 2001).  

 

I detta avsnitt har vi dels formulerat ett syfte och frågeställningar, dels gett bakgrund till               

tävlingarna vi ska undersöka och dokumentärfotografins historia. Efter att ha gått igenom            

detta hoppas vi kunna ge en större kontext till vår undersökning och kan nu gå vidare till                 

tidigare forskning.  

 

 

 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi gå igenom tidigare forskning som finns inom vårt             

forskningsområde. Här fokuserar vi framförallt på de tidigare studier som gjorts om            

bildjournalistiska tävlingar och den trenden som dessa undersökningar visat på, nämligen att            

bilder av lidande dominerar 

 

 

2.1 Tävlingar inom bildjournalistik 

Bildjournalistiska tävlingar får allt större uppmärksamhet och fungerar som ett sätt för            

professionella medier att ställa ut och visa upp sin nyhetsrapportering (Kleppe & Zarzycka,             

2013). Bilderna blir fristående och får uppmärksamhet för sina estetiska kvaliteter, och            
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istället för att bara illustrera en text på en tidningssida visas de mest framgångsrika bilderna               

upp på gallerier, affischer och i fotoböcker.  

 

Yang Liu (2013) menar att årliga internationella tävlingar inom journalistik ger regelbundna            

tillfällen för professionella inom branschen att ta en paus från det dagliga nyhetsarbetet och              

istället få möjlighet att prisa och tävla i journalistisk expertis. Genom att regelbundet             

reflektera över och erkänna utvalda journalistiska arbeten, organisationer och reportagestilar,          

läggs en kollektiv intra- och interprofessionell standard för hur man ska anpassa            

journalistiken efter utvecklingen. På så sätt är internationella journalistiska tävlingar en viktig            

plattform där den professionella diskursen utvecklas globalt (Liu, 2013). Samma gäller även            

inom bildjournalistiken, som en del av den journalistiska branschen. I Sverige har Årets Bild              

blivit en viktig och prestigefull journalistisk institution. Titlarna Årets Bild samt Årets            

fotograf medför ofta en betydelsefull skjuts i karriären. Kari Andén-Papadopoulos menar i sin             

artikel The Picture of the Year and its view of the world (2000) att tävlingen både fått en                  

normgivande roll samt kan hjälpa till att definiera rådande ideal för vad som anses vara “bra”                

eller “vinnande” bildjournalistik. 

 

Kleppe och Zarcycka har undersökt visuella troper, konventioner och teman i World Press             

Photo mellan åren 2009–2011. Troper definierar de som starka bilder som kan stå för sig               

själva utan sin kontext och de menar att en trop är en generell ram med visuellt liknande                 

innehåll, eller helt enkelt ett återkommande motiv. Många ikoniska bilder innehåller sådana            

troper, som en döende soldat, en sörjande kvinna eller ett afrikanskt barn - men alla bilder                

innehållande troper blir inte automatiskt ikoniska. Emellertid blir bilder med visuella troper            

lättare att ta till sig och få stor spridning eftersom de är bekanta i sin form. De är ett sätt att                     

förenkla och rama in grymheter och personifiera dem till en individ så att det blir lättare att ta                  

till sig (Kleppe & Zarzycka, 2013). Troper i det digitala medielandskapet har också blivit till               

sökord och kategoriseringar i allt från bildbanker och bildbyråer till hur vi söker på Google.  

 

Greenwood och Smith (2007) undersökte vinnarbilderna i tävlingen Picture of the Year            

(POYI) och jämförde resultatet med en tidigare studie som undersökt bilder som vunnit             

Pulitzerpriset (Kim & Smith, 2005). Gemensamt för båda dessa studier är att man kommit              
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fram till liknande slutsater, nämligen att bilder med negativa teman och från situationer som              

visar på social utsatthet, krig, fattigdom eller dylikt, utgör en majoritet bland vinnarbilderna.  

Detta för oss vidare till nästa avsnitt där vi går djupare in på dessa två undersökningar och                 

pratar om lidande i bilder. 

 

2.2 Bilder av lidande  

Studierna om Pulitzer och Picture of the Year pekar alltså på samma tendenser, att bilder av                

negativa nyheter och andra människors lidande dominerar. Greenwood och Smith (2007)           

argumenterar för att denna visuella gestaltning riskerar etablera eller förstärka befintliga           

stereotyper om omvärlden som våldsam eller konfliktfylld.  

När Greenwood och Smiths jämförde sitt resultat med Kim och Smiths, kom man fram till att                

även om båda tävlingarna har en majoritet av vinnarbilder som representerar krig eller sociala              

problem, så gör de det i olika stor utsträckning. Fördelningen av vinnarbilder i POYI är 40                

procent krig och 23 procent sociala problem, medan proportionerna i Pulitzer är 68 procent              

och 12 procent i samma kategorier. Trots att båda tävlingarna representerar samma teman,             

finns det alltså en skillnad mellan tävlingarna. Detsamma gäller var bilderna har tagits, av              

POYI-bilderna är de flesta tagna i främst Östeuropa och Afrika, medan Pulitzer-bilderna            

främst porträtterar Afrika och Sydostasien. Detta menar de kan ha att göra med tävlingarnas              

olika krav på bidragen, Pulitzer-bidrag måste ha publicerats i en amerikansk tidning och             

påverkas kanske därför starkare av en amerikansk nyhetsvärdering, medan POYI inte har            

krav på att bilderna ska ha publicerats tidigare och fler internationella fotografer skickar in              

tävlingsbidrag (Greenwood & Smith, 2007).  

Kim och Smith (2005) menar att nyhetsbilder i vissa fall kan ha kraften att påverka ett lands                 

utrikespolitik. Som exempel tar de upp det Pulitzervinnande fotografiet från Saigon 1968 där             

en Vietcong-fånge avrättades av en officer ute på en gata. Bilden utlöste stor kritik mot               

USA:s inblandning i Vietnamkriget och påskyndade att amerikanerna drog tillbaka sina           

trupper (Kim & Smith, 2005).  

 

Någon som grundligt diskuterat bilder av lidande är fototeoretikern Susan Sontag. I sin bok              

Att se andras lidande (Sontag, 2004) menar hon att fotografiet har en förmåga att både fånga                

och förvandla en händelse. En bild kan på samma gång vara ett förfärande vittnesmål av               
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någonting, men också förvandla det till någonting vackert och estetiskt. Men om det är alltför               

estetiskt kan det framstå som oäkta och bildens dokumentära kvalitet kan ifrågasättas. 

Sontag skriver att bilder kan bli "så fruktansvärda att de måste stoppas i anständighetens och               

patriotismens namn - om de till exempel öppet visar våra egna döda utan tillbörlig känsla för                

det passande." Bilder av människor i kris och lidande är alltså svårare att visa om de kommer                 

för nära rent emotionellt och geografiskt. Det är troligare att se bilder av döda och döende                

tagna rakt framifrån eller nära, om människorna och platsen är avlägsen och exotisk. Sontag              

ger exempel på att Afrika oftast förknippas med bilder av storögda svältoffer, aidssjuka eller              

bilder från krigets Rwanda. Bilderna visar både ett lidande som upprör betraktaren men leder              

också till att platsen förknippas med olycka. Man visar inte samma hänsyn inför publicering              

av bilder på offer från fjärran länder, som man gör när det gäller offer från det egna landet                  

eller det som ligger nära en (Sontag, 2004).  

 

 

 

3. Teori 
Efter att nu ha gått igenom tidigare forskning på området kan vi konstatera att tävlingar spelar                

en viktig roll i befästandet av bildjournalistiska normer och att tidigare forskning pekar på att               

vinnarbilder ofta visar krig och utsatthet. Med detta i bakhuvudet går vi vidare. I denna               

undersökning tar vi avstamp i professionalistisk och post-kolonial teori eftersom dessa           

kompletterar varandra. Med professionalismens hjälp kan vi diskutera normer, ideal och           

värderingar inom professionen bildjournalistik, medan post-kolonialismen påpekar att        

medierna domineras av västvärldens värderingar och gestaltningar.  

I slutet av avsnittet presenterar vi också grunden till semiotisk teori, som vi sedan kommer gå                

vidare in på i metoddelen.  

 

3.1 Professionalism 

Bildjournalistiken har genomgått stora förändringar genom digitaliseringen (Mäenpää, 2014).         

Amatör- och läsarbilder hotar det professionella arbetet och möjligheten att manipulera och            

redigera bilderna blir lättare på digitala plattformar. Jenni Mäenpää (2014) menar att dagens             

bildjournalister måste ompröva sina professionella värderingar när deras arbetsmiljö         
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förändrats och förändras så drastiskt. Grundläggande traditionella värderingar inom         

journalistik och bildjournalistik i demokratiska samhällen är etik, objektivitet, omedelbarhet,          

självständighet och public service. Den bildjournalistiska professionens normer och ideal är           

nära besläktade med de generella journalistiska normerna, men kan sägas vara särskilt            

präglad av tre huvudområden: objektivitet, etik och nyhetsvärdering. Objektiviteten är kanske           

särskilt viktig inom bildjournalistiken. Detta kan förklaras med att fotografier har en särskild             

kulturell status i samhället och genom att de antas visa världen på ett mer precist sätt än                 

många andra medium. Bilden har även en lång historia av att användas som bevis, även om                

det kan argumenteras för att det alltid finns risk för förfalskning och manipulation (Mäenpää,              

2014).  

 

Men objektiviteten som norm börjar försvagas till följd av dagens affärsorienterade           

medieklimat. Objektiviteten anses vara ouppnåelig och föråldrad, istället börjar den ersättas i            

stor utsträckning av idéen om professionell subjektivitet (Salgado & Strömbäck 2011).           

Journalistiken karaktäriseras visserligen av olika professionella värderingar, men forskare har          

diskuterat huruvida den är en profession eller snarare en form av hantverkande. Vissa anser              

journalistiken vara semi-professionell, eftersom det inte går att utesluta amatörer, eller ser det             

mer som en ideologi än en profession (Nygren & Degtereva & Pavlikova 2010).             

Journalistikens främsta ideologi i demokratiska samhällen har länge varit public service, att            

tjäna allmänheten - för fotografer kan det vara att förmedla sanna och etiska bilder. Men det                

finns inga enhetliga riktlinjer för vad som i den praktiska utövning är etiskt rätt eller fel, det                 

kan skilja sig från person, nyhetsorganisation och land. Bildredigering är ett typiskt sådant             

område där vissa tycker att överdriven redigering minskar trovärdigheten medan andra tycker            

tvärtom. (Williams m fl. 2011) Etiken är nära kopplad till objektiviteten när det gäller              

nyhetsfotografi, här vi kan då bortse en stund från tanken om att objektiviteten som norm               

börjar försvinna. Inom bildjournalistiken är objektiviteten viktig som ett sätt att värdera            

bildernas trovärdighet och bevisningskraft. Genom att följa de professionella normer som           

finns inom bildjournalistiken kan fotografer hävda sig mot den ökande vågen av amatörbilder             

(Mäenpää, 2014).  

 

Enligt Carlsson och Koppfeldt (2003) har nyhetsbilden fem viktiga funktioner, den ska: 
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Väcka uppmärksamhet : I en tidning eller liknande ska bilden fånga in läsaren eller             

betraktaren och fånga dennes intresse.  

Dokumentera : Genom att dokumentera eller avbilda händelser som är komplexa kan bilden            

personifiera händelsen och göra den mer lättillgänglig. 

Representera : Representation och symbolisering innebär att bilden får tala för något större.  

Kommentera : Genom att kommentera eller vinkla en händelse kan bilden visa en annan sida              

av något.  

Berätta : Det viktigaste för den dokumentära reportagebilden, är att ha en berättande funktion             

där fotografen kan skildra och tolka händelser med större frihet.  

En bild behöver alltså inte uppfylla alla dessa, men de kompletterar varandra och de flesta               

nyhetsbilder har någon av dessa grundläggande funktioner (Carlsson & Koppfeldt, 2003).  

 

Utifrån detta kan vi se att det finns vissa normer som styr mer inom professionen än andra. Vi                  

har valt att gå in djupare på tre av dessa; objektivitet, etik och nyhetsvärdering.  

 

3.1.1 Objektivitet i bildjournalistik 

Bildjournalistik har ibland setts som något obestridligt objektivt, eftersom det setts som en             

direkt representation av verkligheten. Men en stor del av den moderna samhällsvetenskapliga            

forskningen pekar på objektivitet som ett mer eller mindre ouppnåeligt värde (Newton, 1998).             

Här är det dock nödvändigt att göra en distinktion mellan objektiviteten som ideal och              

objektivitet som faktisk egenskap. När vi talar om objektiviteten som ideal så utgår vi från de                

professionella värderingar som råder inom västerländsk bildjournalistik, och här bör ett antal            

kriterier vara uppfyllda. För det första ska en nyhetsbild inte vara uppställd, poserad,             

rekonstruerad eller på annat sätt påverkad av fotografen (Newton, 1998), för det andra bör              

konnotationen i bilden eller bildtexten vara baserad på den synliga denotationen (Liu, 2013).             

Objektivitet ur dess direkt filosofiska definition är dock någonting som är svårt att hitta inom               

bildjournalistik. 

 

En avbildad persons blick är ett exempel på hur den upplevda objektiviteten kan påverkas i               

bildjournalistik. En person som tittar in i kameran påminner oss om fotografens närvaro och              

kan bidra till att bryta “flugan på väggen-illusionen”, medan en person som tittar bort kan               

förstärka intrycket av neutralitet (Andén-Papadopoulos 2000). 
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3.1.2 Etik i bildjournalistik 

I Sverige följer journalister och bildjournalister de pressetiska reglerna som tagits fram av             

Pressens Samarbetsnämnd. Där står bland annat att man ska vara noga med att bilder inte               

utnyttjas på missvisande sätt, att man ska vara försiktig vid publicering av sådant material              

som kan kränka människors integritet och att man ska visa hänsyn mot offer för brott och                

olyckor (Pressens Samarbetsnämnd, 2010).  

 

I artikeln Language of journalism ethics skriver George Lăzăroiu (2011) om global            

medieetik. Journalister ska vara ärliga, noggranna och sanningsenliga i sitt arbete och det är              

utifrån detta den journalistisk trovärdigheten bedöms. Information som sprids i medier ska            

vara objektiv i den mening att det ska kunna nå ut till alla i samhället och att budskapet ska                   

vara allmängiltigt. Idealet är att journalister ska producera seriösa nyheter genom att granska             

detaljer, söka bekräfta olika uppgifters trovärdighet, skapa en meningsfull och begriplig           

kontext till materialet som är relevant för allmänheten, samt försäkra sig om att nyheten inte               

kommer att orsaka onödig skada eller kränkning. Man ska vara transparent i sina motiv,              

källor och metoder (George Lăzăroiu, 2011).  

 

Ett mer kritiskt perspektiv har författarna till artikeln Power, ethics and journalism där de              

undersöker hur makt och etik förhåller sig till varandra (Bowers, Meyers & Babbili, 2004).              

De utgår från journalistik som utövas i västvärlden och har ett postkolonialt perspektiv. De              

motsätter sig bilden av en fast etisk ram och menar istället att etiken i media är i konstant                  

förändring. Den formas och omformas med de förändringar som sker på en lika föränderlig              

global arena, där olika tankesätt, kulturer, ideologier och moraliska ståndpunkter både           

krockar och samspelar. Därigenom blir det svårt att fastställa en generell västerländsk etisk             

grund (Bowers, Meyers & Babbili, 2004).  

 

Journalistiken kan med detta synsätt ses som en del i ledet av att sköta och förmedla                

internationella maktrelationer. Makten över medierna domineras av västvärldens värderingar,         

både kulturellt och religiöst, i imperialistisk och kolonial vana. Med teknologiska och            

hegemoniska förutsättningar har västvärlden möjlighet att styra över en professionell          

journalistisk ideologi. Mediernas makt kan alltså inte ses helt frånkopplad från en            
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dominerande västerländsk ideologi. Västerländsk media har ett slags tolkningsföreträde och          

förmedlar nyheter om andra kulturer baserat på vad den egna västerländska publiken vill se.              

Dessa tolkningar är en rest av den koloniala tidens föreställning om journalisten som reser              

runt i världen och rapporterar om internationella händelser (Bowers, Meyers & Babbili,            

2004).  

 

3.1.3 Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering är den professionella process som avgör hur högt en nyhet värderas av ett              

givet mediehus. Hur högt den värderas styr i sin tur, om det leder till publicering, hur stort                 

utrymme storyn får samt hur stor spridning den är sannolik att få. Vilka kriterier som avgör                

nyhetsvärderingen, och därmed också det bildjournalistiska arbetet, kan variera mellan olika           

kulturer. Men i en analys av ett brett spektrum olika medieorganisationer gjord av Johan              

Galtung och Mari Holmboe Ruge kunde man identifiera ett antal olika gemensamma faktorer             

i nyhetsvärderingen (Peterson, 1979). 

 

Frekvens: En nyhetshändelse som sker inom en cykel för publikationens utgivningsfrekvens 

– dvs. mellan varje deadline – exempelvis inom 24 timmar för en dagstidning, har större 

chans att få utrymme. 

Tröskelvärde: Ju större inverkan händelsen har, ju fler som påverkas, och ju mer pengar och 

resurser som är inblandade, desto större nyhetsvärdering. 

Enkelhet: Nyhetshändelser som är lätta att förstå, och inte kräver någon vidare invecklad 

förståelse för bakgrunden för att kunna dra några slutsatser har större chans att få utrymme. 

Meningsfullhet: Beror på den kulturella och/eller den geografiska närheten. Ju mer publiken 

kan identifiera sig med ämnet och de involverade, och ju närmare de befinner sig, desto högre 

nyhetsvärde. 

Oförväntat: Någonting oförväntat har större chans att få medial täckning.  

Förberedelse: Ju mer förberett mediehuset är på en händelse desto större chans att den får 

täckning. Detta kan vid första anblick se ut som en motsägelse till ovanstående punkt,  men 

syftar i själva verket på journalistens beredskap snarare än på dennes förväntning. 

Elitism: Benägenheten att rapportera kring ämnen som involverar en eller flera elitpersoner 

och/eller -nationer. Detta speglar uppfattningen om att personer handlingar som begås av 

personer med högre fattning har större inverkan och därför påverkar fler. 
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Personalisering: Personalisering betyder i nyhetssammanhang att förmänskliga ett större 

ämne och låta en ensam person illustrera fenomenet. Detta gör det lättare för publiken att 

känna identifikation och ta till sig nyheten. Dessutom är det lättare att passa in i frekvensen 

att ta vara på något som hänt en enskild individ, eftersom sociala strömningar vanligtvis sker 

gradvis under en lång tid. 

Negativitet: Enligt Galtung och Ruge har negativa nyheter större chans att passa in på alla de 

ovanstående kriterierna och värderas därför generellt sett högre än motsvarande positiva 

nyheter (Peterson, 1979).  

 

Dessa begrepp kommer vi kunna ta stöd av i analysen av våra resultat, men vi kommer inte 

använda alla.  

 

 

3.2 Postkolonialism 

En annan relevant teoribildning, utifrån att många av bilderna i de fototävlingar vi analyserar              

är skildringar av olika delar av världen, är postkolonial teori. Många bilder av globala              

fenomen speglar en världsbild. Diskursen inom postkolonialism fokuserar på imperialismens          

sätt att påtvinga kolonier sin egen kultur och vikten av att tidigare kolonier tar tillbaka sin                

kultur för att frigöra sig från imperialismen. Man menar att kulturen och politiken är så pass                

hoptvinnade att den nationella identiteten inte kommer att kunna återställas om inte båda             

dessa tas tillbaka (Mulcahy 2015). Shakuntala Rao och Herman Wasserman (2007) diskuterar            

i artikeln ‘Global media ethics revisited’ problematiken med att introducera västerländsk           

medieetik i globala sammanhang – “ett brett spektrum av olika kulturer, religiösa och            

socio-politiska praxis och levnadssätt som kan motsäga eller underminera varandra”.  

Det teoretikerna menar är att en del koloniala ojämlikheter fortfarande lever kvar i form av ett                

ekonomiskt och/eller kulturellt beroende av ett “metropolis”, trots att formell självständighet           

upprättats. Därför har begreppet ‘postkolonial’ kritiserats eftersom prefixet ‘post-’ implicerar          

att kolonialismens tid är slut, alltså “efter kolonialismen” (Loomba 2005). 

 

Postkolonialismen ser västerländsk global journalistik som genomsyrad av ett dubbelsidigt          

ordförråd och bildspråk. I den västerländska vokabulären och bildspråket är västvärlden å ena             

sidan rationell, modern och normal, medan östvärlden å andra sidan är irrationell, fördärvad             

    15 



 

och annorlunda. Traditionellt sett har medierna i väst förmedlat verkligheten i öst genom             

stereotyper, vilket leder till en skev ytlighet. Ännu idag nyhetsvärderar västvärlden           

rapportering från öst enligt traditionella värderingar: intresse för den egna nationen, militära            

relationer, ekonomiska kopplingar, historiska allianser eller kulturell närhet värderas högre          

(Bowers, Meyers & Babbili, 2004). Men för att bedöma hur olika kulturer skildras, om de               

exempelvis kan tolkas som rationella eller irrationella, behövs verktyg för att tolka bildernas             

språk och tecken, vilket för oss vidare till nästa avsnitt. 

 

3.3 Semiotik 

För att kunna förklara varför en bild eller text fungerar retoriskt, kan man använda sig av                

semiotiken som ett vetenskapligt sätt att beskriva hur innehållet får betydelse genom att tolka              

dess olika tecken (Vigsø, 2010). Betydelse skapas när man tolkar olika saker som tecken på               

någonting annat, till exempel kan röda ögon vara ett tecken att någon har gråtit. Tecknen får                

sin betydelse genom sin motsättning till andra tecken (Vigsø, 2010). Lingvisten Ferdinand de             

Saussure definierade tecknet som en komposition av dess uttryck och innehåll – det som kan               

tas på/ses/höras/etc. respektive det mentala koncept som förmedlas. Innehållet är dock inte är             

att förväxla med dess eventuella referent, det vill säga det fysiska objekt som det mentala               

konceptet är kopplat till. Filosofen Charles Sanders Peirce delade vidare in tecknen i tre olika               

kategorier beroende på hur tecknet kan kopplas till det det står för. Triaden utgörs av ikon,                

index och symbol. Ikonen “kan ses” och kopplas till betydelsen med hjälp av sin visuella               

likhet. En bild kan exempelvis kopplas till det den avbildar. Indexets koppling till sin              

betydelse kan istället “räknas ut” genom orsakssamband. En eld kan exempelvis illustrera            

värme. Symbolens koppling bygger på kulturella konventioner som ger mening till tecknet.            

Dessa måste läras in, och kan till exempel vara logotyper eller bokstäver (Lindgren &              

Nordström 2009). 

 

Inom semiotiken talar man om bildens olika nivåer, denotation, konnotation och privata            

associationer (Lindgren & Nordström, 2009). Denotation är den objektiva tolkning vi gör av             

exempelvis en bild, som utgår ifrån vad vi känner till om hur den värld vi lever i fungerar.                  

Dessa scheman och föreställningar är ofta typiska och inte specifika (Marner 2009). Men             

denna ytliga analys om vad en bild föreställer är inte alltid tillräcklig. Konnotation är det som                
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läses in mellan raderna, bland annat ur det piktorala och plastiska skiktet, och kan påverkas               

av kulturella och personliga referenser och på så vis får flera olika meningar. 

Konnotationen kallas för bildens bibetydelse, det är sådant som inte går att peka ut direkt i                

bilden men som ändå kan utläsas av många. Ett annat sätt att definiera konnotation är               

kollektiv eller kulturell association (Carlsson & Koppfeldt, 2003).  

Privata associationer är det som vi uppfattar utifrån en personlig kontext och som inte              

nödvändigtvis är gemensamt för andra. En bild på en strand kanske för många symboliserar              

sommar och bad, medan det för en enskild individ kan betyda något helt annat utifrån egna                

erfarenheter. Men gränsen mellan gemensamma konnotationer och privata associationer kan          

vara flytande (Lindgren & Nordström, 2009).  

 

I boken Bild och retorik i media (Carlsson & Koppfeldt, 2003) skriver författarna att bildens               

styrka är att den kan kommunicera och sammanföra en mängd olika tecken och betydelser i               

ett litet paketerat format. På det sättet kan en bild i själva verket bestå av flera bilder, något                  

som de menar blir allt vanligare. Både på så sätt att fotografer kan använda sig av andra                 

bilder i de miljöer de fotografer - såsom reklamaffischer eller liknande - men också genom att                

bilden i sig innehåller tecken som skapar associationer inom oss själva. Bilder "förtätas" när              

de kan kopplas till andra bilder och i det uppstår ett samtal mellan olika bilder (Carlsson &                 

Koppfeldt, 2003).  

 

Tecken är allt som går att tolka i en bild, både i vad som avbildas men också hur det avbildas.                    

Val av perspektiv, bildvinklar, fokus, gestalter och utsnitt påverkar hur betraktarna ser bilden.             

Dessa bidrar till bildens konstruktion, dess uppbyggnad och form. Genom att utnyttja olika             

perspektiv kan man till exempel framhäva linjer i miljön som leder betraktaren in i bilden. Att                

utnyttja linjer som skapas i korridorer är ett sådant exempel, det ger djup och leder fokus till                 

det man vill visa (Carlsson & Koppfeldt, 2003). Bilder som är tagna ur en vinkel som är                 

något underifrån eller uppifrån kan få en person eller objekt att upplevas större eller mindre,               

starkare eller svagare - vilket konnoterar ett slags maktförhållande. Men det kan också få              

motsatt effekt om vinkeln är överdriven och känns karikatyrartad (Mral & Olinder, 2011).  

Olika avstånd till motivet kan reglera den känsla av intimitet och personlig koppling man              

känner till personen i bilden. Färger har också en förmåga att förmedla olika känslotillstånd              

hos betraktaren. Färgen röd kanske förknippas med kärlek och värme, men kan också             
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förknippas med blod och ondska i andra sammanhang. Detta är förstås starkt bundet till den               

rådande kulturella kontexten (Mral & Olinder, 2011). Starka färger kan visserligen dra till sig              

uppmärksamhet, men enligt Carlsson och Koppfeldt (2003) kan svartvita fotografier enklare           

uppfattas som dokumentära nyhetsbilder eller reportagebilder.  

Att använda sig av gestalter och komponera bilden på så sätt att dess innehåll tillsammans               

skapar geometriska figurer och gestalter, gör att bilden blir lättare för betraktaren att ta till               

sig. De geometriska figurerna hjälper till att rama in händelser och skapa ett eget blickfång.               

En triangel kan till exempel uppfattas som en god gestalt, ge harmoni och enhetlighet till en                

bild (Carlsson & Koppfeldt, 2003).  

 

Det finns vissa vedertagna bildkoder som kan återanvändas vid särskilda tillfällen eller för att              

förmedla en särskild känsla. Till exempel är det svartvita fotografiet som dokumentärt en             

bildkod. Bildkoder är som ett slags regler för hur man använder bilduttryck, mjuk oskärpa              

kan uppfattas som sentimentalitet och närbild på ett ansikte kan betyda att den här personen               

är viktig. Blickriktning visar på den avbildade personens rörelseriktning och beroende på var             

personen tittar kan det tolkas olika, att titta åt höger kan exempelvis upplevas som positiv               

förväntan. Genom att placera två föremål eller personer på varsin sida om bildens mittpunkt              

kan man skapa ett spänningsförhållande i bilden (Carlsson & Koppfeldt, 2003).  

 

 

 

3.4 Retorik 

Nedan kommer vi att presentera några centrala retoriska begrepp. Vi har inte som avsikt att               

göra någon ingående retorisk analys på innehållet, utan kommer lägga mer vikt på de              

semiotiska analysverktygen. I analysen av resultatet ser vi dock retoriken som ett viktigt stöd              

i de fall då de semiotiska verktygen inte längre räcker till. 

 

När man pratar om retorik tänker man lätt på textens sätt att övertyga, men samma grepp kan                 

användas i bild också (Vigsø, 2010). Aristoteles syn på retorikens område var betydligt             

vidare. Han menade att retorikens uppgift är att undersöka vilken metod som är effektivast              

för att övertyga inom varje enskilt fall, oavsett plattform eller medium. Retoriken handlar i              

stort sett om att kommunicera vårt egna sätt att se på något, ofta i syfte med att övertyga                  

    18 



 

publiken att ändra sitt sätt att se eller sin inställning till något till vår egen (Mral & Olinder,                  

2011). För att analysera retoriken är det nödvändigt att se på kommunikationen som helhet,              

med hela kedjan av sändare, budskap och publik. Om retoriken är lyckad eller inte beror på                

om budskapet har accepterats av mottagaren eller inte. Det kan finnas oskrivna regler, så som               

yrkesetik och -normer, för vilka krav som ställs på hur budskapen skall kommuniceras för              

olika medier och genrer. Olika regler gäller till exempel för att reklambilder och nyhetsbilder              

skall verka övertygade (Mral & Olinder, 2011). För att lägga fram ett övertygande budskap              

krävs också att kommunikationen tillgodoser hela människans komplexa spektrum av          

övervägandeformer. Det räcker till exempel inte alltid med att föra ett resonemang som             

bygger helt på förnuft och logik. Nedan tar vi upp några av dessa begrepp som också är                 

centrala inom retorisk analys. 

 

Logos är en av tre appellformer och handlar om att tillfredsställa mottagarens rationella sida.              

Här gäller det att bygga logiska resonemang utifrån fakta och förnuft. Pathos är nästa              

appellform och handlar mer om att spela på mottagarens känslor. I hårda drag kan man säga                

att syftet med pathos är att påverka mottagarens känslomässiga inställning till något i önskad              

(positiv eller negativ) riktning. Ethos är den tredje appellformen och bygger på att skapa ett               

förtroende hos mottagaren genom att dra kraft från sin karaktär, sina personlighetsdrag, sin             

kompetens och så vidare. Helt enkelt att motivera varför man själv är en person som i                

sammanhanget är värd att lyssna och lita på (Vigsø, 2010).  

 

Alla människor har sin egna individuella uppfattning om hur världen ser ut och fungerar.              

Detta beror på att vi alla tillhör olika kulturella sammanhang, samhällsgrupper och identiteter.             

Sammantaget innebär det att alla människor har en starkt kulturellt och historiskt kopplad             

världsbild som består av ett paket outsagd “sanning” och kunskap. Inom retoriken brukar             

denna världsbild kallas för doxa (Mral & Olinder, 2011). När ett budskap ska kommuniceras              

bör sändaren ta hänsyn till vilka dessa utgångspunkter (doxor) är, eftersom de i stor              

utsträckning styr publikens tolkning av de budskapet. I analysen är det därför väsentligt att              

kunna identifiera vilka doxor sändaren förutsätter publiken besitta (Vigsø, 2010). 

 

Med det lämnar vi teorikapitlet – där vi utöver retoriken har gått igenom professionalism,              

postkolonialism samt semiotik – och går istället vidare till metoddelen.  
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4. Metod 
Vi valde att göra en innehållsanalys på vinnarbilderna i två stora bildjournalistiska tävlingar,             

varav en är internationell och den andra nationell, mellan åren 1996–2016. Undersökningen            

gjordes i två delar. Först en kvantitativ genomgång där vi analyserade 20 vinnarbilder från              

respektive tävling, sedan en kvalitativ del som bestod av en semiotisk innehållsanalys på en              

tredjedel av bilderna från den kvantitativa delen. Med hjälp av den kvantitativa analysen             

avsåg vi bilda oss en helhetsuppfattning om vilka slags teman som premieras i de respektive               

tävlingarna över hela tidsperioden. Medan vi med den kvalitativa delen ville få en djupare              

förståelse för hur dessa teman presenterades, hur bilden var fotograferad och vad som             

visades.  

I både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen kodade och analyserade vi både             

bilden och bildtexten tillsammans. Bilder och bildtexter hämtades dels från World Press            

Photos och Årets Bilds hemsidor, men i Årets Bilds fall var vi även tvungna att kontakta Mia                 

Klintewall, verksamhetsasansvarig på Galleri Kontrast – som ägs av Pressfotografernas          

Klubb, PFK, och varje år ansvarar för Årets Bild-utställningen – för att få tillgång till bilder                

och bildtexter mellan 1996-2012. I den kvantitativa undersökningen använde vi bildtexten för            

att få bakgrundsfakta om land där bilden är tagen, fotografens nationalitet och fakta som              

kunde hjälpa oss placera bilden i rätt tema. I den kvalitativa gjorde vi en semiotisk analys av                 

bildtexten i anslutning till bilden.  

 

I kommande avsnitt kommer vi först att gå igenom kontext till de båda tävlingarna och               

klargöra några viktiga punkter. Sedan kommer vi gå igenom hur vi genomförde först den              

kvantitativa och sedan den kvalitativa delen av undersökningen.  

 

 

4.1 Om tävlingstitlarna "World Press Photo of the year" och "Årets Bild" 

Gemensamt för World Press Photo och Årets Bild är att priserna delas ut året efter det                

aktuella tävlingsåret. Fotografier tagna år 2015 tävlade alltså om titeln "World Press Photo             
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2016" respektive "Årets Bild 2016". Titeln styrs av året då vinnarna utnämns, inte året då               

bilden är tagen. Men Årets Bild har inte alltid haft samma system. Fram tills 2001 gjorde man                 

precis tvärtom, då var det fotograferingsåret som styrde titeln. Tävlingsbilder tagna 2001            

tävlade alltså om priset för "Årets Bild 2001". Efter det bytte man system och vilket               

medförde en förskjutning i årtalen. Vid första anblick kan det se ut som att det inte delades ut                  

något pris för 2002 års bilder, men det stämmer inte. Bilder tagna 2002 tävlade istället om                

titeln "Årets Bild 2003".  

I vårt urval jämförde vi alltså bilder från Årets Bild 1996-2016 och World Press Photo               

1997-2016, vilket kan se förvirrande ut men det är egentligen samma årtal vi undersöker.              

"Årets Bild 1996" och "World Press Photo 1997" fotograferades samma år (1996) och             

vinnarna korades samma år (1997), men titlarna är olika.  

 

4.1.1 Kategorierna 

Varken “World Press Photo of the Year” eller “Årets Bild” är kategorier som går att söka                

direkt. Tävlingarna är indelade i en rad olika kategorier med egna vinnare som sedan slås               

ihop för att kora den bästa bilden oavsett kategori. Det kan därför vara värt att här redogöra                 

för vilka bilder som överhuvudtaget skickas in. Eftersom varje kategori har olika kriterier             

som ska uppfyllas finns det därmed redan i ansökan till tävlingarna en viss form av grindvakt                

som avgör vilka bilder som är godkända och slutligen ges en chans att vinna. 

 

World Press Photo består idag av åtta olika kategorier, med en singel- och en              

bildseriedisciplin i varje; där samtliga bilder, förutom bilder ur “Long-Term Projects”, är med             

och tävlar om huvudtiteln. 

 

Contemporary Issues: Dokumentation av kulturella, ekonomiska, miljörelaterade, politiska 

eller sociala frågor. 

Daily Life: Dokumentation av vanliga eller ovanliga element i vardagslivet som inte 

vanligtvis klassas som nyheter. 

General News: Bilder på nyhetshändelser eller deras efterdyningar. 

Long-Term Projects (bilder ur denna kategori är inte berättigade “World Press Photo of the 

Year”) 
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Nature: Bilder på flora, fauna eller landskap. 

People: Porträtt på individer eller grupper av människor. 

Sports: Bilder som fångar enskilda eller lagsporter. 

Spot News: Bevittnande av ögonblick med nyhetsvärde eller oplanerade händelser. 

 

Denna sammansättning av kategorier har ändrats under årens gång, men har sedan 1997 års 

tävling sett mer eller mindre likadan ut. 

 

Årets Bild består idag av 12 olika kategorier, men har, precis som World Press Photo, ändrats                

en hel del under årens gång. Allt inskickat material är med och tävlar om titeln “Årets Bild”. 

 

Nyhetsbild Sverige: Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige. 

Vardagsliv Sverige: Singelbild som skildrar vardag i Sverige. 

Bildreportage Sverige: Reportage som skildrar vardag eller nyhet i Sverige. I ett reportage             

ska minst tre bilder ingå. 

Nyhetsbild Utland: Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat           

land än Sverige. 

Vardagsbild Utland: Singelbild som skildrar vardagsliv från annat land än Sverige. 

Bildreportage Utland: Reportage som skildrar nyhetshändelse eller vardagsliv från annat          

land än Sverige. I ett reportage ska minst tre bilder ingå. 

Porträtt: Traditionella eller nyskapande porträtt. Bild på en eller flera individer nära i fokus. 

Porträttserie: En serie porträtt på en eller flera individer med ett sammanhängande tema. 

Sportbild: Bild från sportens värld. Bilden kan vara fotograferad på och utanför            

tävlingsarenan. 

Sportreportage: Bildreportage från aktivitet som betecknas som sport. Reportaget ska          

innehålla minst tre bilder. 

Multimedia: Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Multimedia kan innehålla allt             

ifrån både stillbild och rörlig bild. Samma förutsättningar som reportage-klasser då minst ett             

klipp/bild måste vara från det aktuella tävlingsåret (2016). Fotografens namn får inte avslöjas             

vid juryvisningen av bidraget. 

Kultur/Nöje: Allt från arrangerade uppställningar till ögonblicksbilder. 
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Bild utan omedelbar nyhetsanknytning som skildrar kulturens och/eller nöjesvärldens breda          

fält. Kan vara konserter, galor, tv-program, events, bröllop eller fester. (Featureklass) 

 

Dessa kategorier är alltså ingenting vi kommer ta direkt hänsyn till i vår undersökning, men               

de kan vara bra att ha kunskap om när vi går vidare.  

 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa delen av undersökningen kommer vi kartlägga vilka teman som            

förekommer inom respektive tävling, samt i vilket land bilden är tagen och från vilket land               

fotografen kommer ifrån. Dessa frågor kopplas till de teorier vi utgår från, professionalismen             

och post-kolonialismen.  

 

4.2.1 Urval och kodning 

Vi har utgått ifrån ett tidsspann på 20 år fram till idag, från 1996–2016, vilket ger ett material                  

på sammanlagt 40 bilder och tillhörande bildtexter. Detta tidsspann valde vi eftersom vi vill              

se vilka eventuella tendenser som finns i dagens bildjournalistiska ideal. Vi valde att göra              

varsin kodning av bilderna och sedan jämföra våra resultat.  

I skapandet av kodschemat till den kvantitativa undersökningen har vi utgått från de             

temadefinitioner som användes i studien om Pulitzer (Kim & Smith, 2005). De övergripande             

teman vi därmed utgått ifrån är följande:  

 

1. Krig  

2. Sociala problem 

3. Demonstration 

4. Brott/terrorism 

5. Naturkatastrof/klimathot 

6. Etniska frågor 

7. Sport 

8. Framstående personer 

9. Olyckor 

10. Mänskligt intresse/udda företeelser 

 

I kodinstruktionerna definierade vi vad de olika temana innebär (se bilaga 1). Definitionerna             

utgår från Kim och Smiths, men vi har även anpassat och utvecklat vissa temakategorier som               

vi tyckte hade för snäva ramar. Dessutom valde vi att i kodningen bryta upp krig i tre                 

underrubriker: slagfält/förstörelse , hjälplösa krigsoffer/flyktingar och avrättning/död . Detta       
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eftersom bilder av dessa typer faller under samma övergripande tema, men kan skilja sig              

ganska mycket mellan varandra.  

Förutom temana kodade vi också in vilket land bilden är tagen i samt vilket land fotografen är                 

verksam inom. Denna information fick vi från bildtexterna. Detta valde vi att göra för att               

senare kunna diskutera våra resultat utifrån ett post-kolonialt perspektiv och se om det finns              

mönster i vilka teman som förekommer på vilka platser.  

 

Med det har vi gått igenom hur vi gick till väga i den kvantitativa delen av undersökningen                 

och kan nu gå vidare till att redovisa hur vi genomförde den kvalitativa delen.  

 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa delen undersökte vi alltså dels förekomsten av olika teman i vinnarbilder i               

World Press Photo och Årets Bild de senaste 20 åren. Resultatet visade att det vanligast               

förekommande temat i båda tävlingarna är krig . I World Press Photo är den andra mest               

vanliga temakategorin sociala problem . Men i Årets Bild är spridningen mellan temana större             

och på delad andra plats ligger brott/terrorism , naturkatastrof och framstående personer           

tillsammans. Eftersom vi vill ta reda på om vinnarbilderna i vårt urval premierar särskilda              

teman, är detta intressant för oss att undersöka vidare.  

 

4.3.1 Urval 

Utifrån det kvantitativa resultatet valde vi att göra en kvalitativ innehållsanalys av bilder från              

de två vanligast förekommande temana i tävlingarna. För att inte få ett för stort material och                

istället kunna göra en grundlig analys, valde vi att begränsa oss till en tredjedel av bilderna.                

Avrundat ger det ett material på sju bilder från vardera tävling. Antalet analysenheter delar vi               

i storleksordning mellan den största och näst största temakategorin i båda tävlingarna. Men             

eftersom andraplatsen i Årets Bild delas av tre olika teman, kommer vi fördela antalet              

analysenheter jämnt mellan dem för att visa på spridningen, se tabell nedan:  
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Tabell 1, Fördelning mellan teman i vinnarbildernas två vanligaste temakategorier.  

World Press Photo Analysenheter  Årets Bild Analysenheter 

Krig  4  Krig 4 

Sociala problem 3  Brott/terrorism 1 

   Naturkatastrof 1 

   Framstående personer 1 

 

Vi valde att göra ett stratifierat urval utifrån dessa kvoter. Alltså slumpade vi fram bilder               

utifrån de proportioner vi tilldelat varje temakategori. Eftersom det blev rätt få bilder inom              

varje tema blev det svårt att vidare identifiera de mest typiska eller avvikande egenskaperna              

för den egna temakategorin. Vår bedömning var att alla bilder hade gett ett lika värdefullt               

resultat i djupare en kvalitativ analys, och vi kunde därför inte göra ett konsekvent urval på                

något annat sätt än att slumpa med hjälp av en slumptalsgenerator. 

 

4.4.2 Analysmall 

I den kvalitativa analysen gjorde vi dels en semiotisk innehållsanalys av bilderna, och dels en               

sammanfattande allmän beskrivning av bilderna utifrån de resultat vi fått från den            

kvantitativa delen. Dessa resultat hade vi alltså redan fått fram innan vi började med den               

kvalitativa delen och kunde alltså enkelt ta dem från vår kvantitativa data och redovisa              

tillsammans med den kvalitativa analysen också. I den allmänna beskrivningen valde vi också             

att redovisa både året då bilden vann och året då bilden är tagen. 

 

Allmän beskrivning 

Tema : Utgår från det resultat vi fick från den kvantitativa delen där vi undersökte vilka teman                

som återkommer i vinnarbilder. Dessa temadefinitioner är: krig, sociala problem,          

demonstration, brott/terrorism, naturkatastrof/klimathot, etniska frågor, sport, framstående       

personer, olyckor samt mänskligt intresse/udda företeelser.  

Fotografens nationalitet : Vilket land fotografen är verksam inom, taget från den kvantitativa            

datan. 

Plats : Det land/område där bilden är fotograferad.  
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Semiotisk innehållsanalys 

I Bild och retorik i media (Carlsson & Koppfeldt, 2003) diskuteras hur man kan analysera               

bilder metodiskt. Första steget är att betrakta bilden, andra en kortfattad och värderingsfri             

beskrivning av vad man ser (denotation), och tredje steget är att tolka bilden (konnotation).              

Inom semiotiken finns tre olika nivåer: denotation, konnotation och privata associationer           

(Lindgren & Nordström, 2009). Vi har valt att bara använda de två första nivåerna eftersom               

vi inte tycker att det är av intresse för undersökningen vad våra privata associationer är.  

 

Denotation : Bildens grundbetydelse, det innehåll som är tydligt, synligt och går att peka ut.              

Vad man ser (människor, föremål, miljö, osv) och hur man ser (bakgrund, placering, vinkel,              

färg, osv). För att studera denotationen utgår man helt och hållet från det som finns och har i                  

den bemärkelsen tydliga yttre gränser för vad som finns att undersöka. Syftet med att studera               

denotationen är främst att aktivera seendet så att man inte missar några viktiga detaljer i               

bilden. Att bryta ned bilden i komponenter som sedan går att vidare analysera i det               

konnotativa skiktet (Lindgren & Nordström, 2009). 

Konnotation : Bildens bibetydelse, de associationer man får av bilden och som är            

gemensamma för många. Hur tolkas bilden och vilka betydelser uppstår? Den konnotativa            

beskrivningen har inte lika konkreta analysramar som den denotativa. Det finns i princip             

ingen gräns för hur långt man kan associera. Gert Z Nordström rekommenderar därför i              

boken Det kreativa ögat: om perception, semiotik och bildspråk (2009) att man begränsar             

konnotationsbeskrivningen till det som kan kopplas till förmodade intentioner och kontexter. 
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Tabell 2, analysens beståndsdelar. 

Allmän beskrivning  
(utifrån den kvantitativa datan) 

Semiotisk innehållsanalys 

Tävling: den tävling och det år då bilden vann. Denotation: Vad man ser (människor, miljö, 
föremål, osv) och hur vi ser (bakgrund, placering, 
vinkel, perspektiv, färg, osv.). Det som är synligt 
och går att peka ut.  

Foto-år: det år då bilden togs. 

Tema: krig, sociala problem, demonstration, 
brott/terrorism, naturkatastrof/klimathot, etniska 
frågor, sport, framstående personer, olyckor samt 
mänskligt intresse/udda företeelser.  

Plats: i vilket land/område bilder är tagen. Konnotation: Bildens bibetydelse. Det som inte 
går att peka ut direkt men som kan läsas ut av 
många (kollektiv eller kulturell association). De 
associationer man får och hur den tolkas.  
Det som går att läsa mellan raderna i en text. 

Fotograf: namn på fotografen. 

Fotografens nationalitet: vilket land fotografen 
kommer från/arbetar från. 

 
 

 

4.4 Metodproblem 

Framförallt i den kvalitativa, men även till viss del i den kvantitativa, finns en risk att                

resultatet präglas av subjektiva bedömningar. Därför det varit angeläget att ta fram begrepp             

och definiera dem så tydligt som möjligt och på ett sätt som vi båda är överens om. Trots                  

detta har det dykt upp tolkningar som vi inte varit helt och hållet överens om. I den                 

kvantitativa undersökningen kodade vi därför båda hela materialet och diskuterade oss fram            

till en gemensam kodning på de få enheter där vi hade olika uppfattningar. I den kvalitativa                

undersökningen delade vi upp materialet och gjorde hälften var. Därefter gick vi igenom             

varandras analyser och diskuterade oss fram till en lösning om det var något vi tyckte skulle                

tas bort eller läggas till. 

 

 

4.5 Validitet 

Vår ambition med den här studien är att titta på vad som i bildjournalistiska              

tävlingssammanhang anses vara eftersträvansvärt och därigenom blottlägga normer och ideal          

inom den bildjournalistiska professionen. Detta motiverar vi med att tävlingar har en påtaglig             

roll det professionalistiska normskapandet (Andén-Papadopoulos, 2000). Nyckelbegreppet       
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till denna studie skulle alltså kunna formuleras bildjournalistiska ideal . I undersökningen har            

vi fokuserat på att reda ut vilka teman som idealiseras, och hur dessa teman gestaltas i bild.                 

Även om detta är en väsentlig del i normbildningen kan man förstås ifrågasätta huruvida det               

svarar på hela frågan om vad som idealiseras inom bildjournalistik. Begreppet har emellertid             

ett närmast oändligt djup och vi har valt att undersöka tävlingar som en av alla normgivande                

mekanismer och de ideal som speglas i denna form.  

 

 

 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar vi resultat och analys. Först går vi igenom resultatet från den               

kvantitativa undersökningen och analyserar detta löpande. Sedan redovisar och analyserar vi           

resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen. I den kvalitativa delen kommer vi även            

kunna ta stöd i resultatet från den första kvantitativa delen. Vi har valt att göra denna                

uppdelning för enkelhetens och tydlighetens skull.  

 

 

5.1 Kvantitativ undersökning: resultat 

Nedan kommer vi att med hjälp av olika diagram presentera det resultat vi fått ut av den                 

inledande kvantitativa delen på undersökningen. Eftersom antalet enheter är ganska få har vi             

valt att presentera samtliga resultat i antal enheter och inte procent. Vi har heller inte som                

avsikt att generalisera resultatet på någon längre tidsperiod. Avsikten är att skapa ett relevant              

sammanhang till den kvalitativa undersökningen som redovisas i nästkommande avsnitt. Vi           

kan, trots de få antalet analysenheter, konstatera att det resultat vi fått fram stämmer bra               

överens med tidigare forskning på området. 

 

Vi börjar med att titta på spridningen på de vinnande fotografernas geografiska            

verksamhetsområde. 
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Figur 1. 

 

Här ser vi att en påtaglig majoritet av fotograferna bakom vinnarbilderna kommer från             

Europeiska länder, även i World Press Photo som är internationell. I Årets Bild är samtliga               

deltagare verksamma i Sverige. 

 

Figur 2. 
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N = 40 

Spridningen mellan temana är större i Årets Bild, där åtta olika teman representeras —              

medan bara fyra  olika teman representeras i World Press Photo. 

Något som båda tävlingarna har gemensamt är att bilder som rör krig på ett eller annat sätt är                  

de vanligaste i vårt urval. Detta är dock en bred temakategori eftersom krigssituationer ofta är               

omfattande och påverkar ett stort antal människor både direkt och indirekt under olika stadier.              

Krigskategorin behandlar alltså ett flertal olika ämnen, såsom mobilisering,         

sammandrabbningar, begravningar, flykt och så vidare. Därför delade vi upp krig i tre             

delkategorier: slagfält/förstörelse , hjälplösa offer/flyktingar och avrättning/död . Av dessa tre         

var hjälplösa offer/flyktingar det överlägset vanligaste temat inom krigskategorin.         

Avrättning/död fanns inte i någon av tävlingarna, slagfält/förstörelse utgjorde endast 3 av 15             

fall. Därför valde vi att inte redovisa dessa tre separat, utan har här slagit ihop dem i det                  

övergripande temat krig .  
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Figur 3. 

 

N = 40 

Under den tidsram vi valt att undersöka kan vi se att det är Asien som är den överlägset mest                   

representerade världsdelen. Även Årets Bild visar på en tämligen hög representation av            

Asien, även om det är Europa som är mest framträdande. En anledning till att Asien har så                 

pass hög representation hos båda tävlingarna skulle kunna vara att Mellanöstern varit ganska             

tumultartat under den tidsperiod vi undersökt. Detta i kombination med det faktum att bilder              

från situationer som är kopplade till krig tycks vara den vanligaste vinnarbilden i båda              

tävlingarna (se fig. 5), leder till en slutsats som går i linje med resultatet. Dock kan vi inte                  

utifrån denna undersökning fastställa att förhållandet inte är det omvända. Det vill säga att              

Mellanöstern skulle ha högt nyhetsvärde i sig, och att många av bilderna därför har med krig                

att göra eftersom Mellanöstern har varit rätt tumultartat på sistone. 

 

Att motiv från Europa verkar ha högre representation i Årets Bild än i World Press Photo                

skulle kunna förklaras med att den stora överrepresentation av bilder tagna i Sverige. Av              

resultatet kan vi se att 6 av 11 bilder från Europa är tagna i Sverige. Detta skulle också kunna                   

ligga till grund för den stora spridningen mellan teman som finns i Årets Bild. Här hittar vi                 
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bilder i nästan samtliga temakategorier (se fig. 4). Bland annat brott/terrorism, framstående            

personer samt mänskligt intresse/udda företeelser, alltså teman som oftast kräver någon typ            

av geografisk och/eller kulturell närhet för att uppmärksammas i västvärlden (Peterson,           

1979). 

 

Figur 4. 

 

 

Vinnarbilderna i World Press Photo däremot utgörs huvudsakligen av bilder från två teman:             

Krig samt Sociala problem , det vill säga kategorier som kanske främst (men inte uteslutande)              

har rört den tredje världen under den tidsperiod vi undersökt. 
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Figur 5. 

 

Här kan vi se hur den geografiska fördelningen ser ut inom ovan nämnda teman. Här tycks                

Asien vara den dominerande världsdelen 

 

5.1.1 Analys 

En överblick över resultatet visar att krig och lidande är det vanligast förekommande temat i               

vårt urval. Detta stämmer bra överens med tidigare forskning inom samma område, som             

pekat på samma tendens (Kim & Smith, 2005; Greenwood & Smith, 2007). Däremot kan vi               

se att den svenska tävlingen Årets Bild tycks ha en större spridning av teman. Även om krig                 

är det vanligaste temat, så är det inte helt dominerande. Medan 9 av 20 bilder i World Press                  

Photo föreställer krig, så är siffrorna för Årets Bild 6 av 20.  

 

Ur ett postkolonialt perspektiv kan man argumentera för att den bild av Asien som förmedlas               

genom dessa tävlingar blir förvriden och föråldrad på ett sätt som inte nödvändigtvis stämmer              

överens med verkligheten, men som är nödvändig för att Europa ska behålla sin självbild som               

den positiva delen i motsatsparet (Loomba 2005). Även om detta inte är den direkta avsikten               

kan journalistiken hjälpa till att upprätthålla denna världsbild. Det går att argumentera för att              

journalistikens mål är att belysa konflikter runtom i världen, men genom att förmedla detta              

med hjälp av gamla stereotyper bidrar det också till att befästa gamla fördomar (Bowers,              

Meyers & Babbili, 2004). Genom att enbart visa bilder av lidande, konflikter eller negativa              

    33 



 

nyheter från vissa platser, leder det till att platsen oundvikligen förknippas med det.             

Dessutom visar man inte samma etiska hänsyn mot offer från fjärran länder (Sontag, 2004).  

 

5.1.2 Kodningsproblem 

Vi valde att göra varsin kodning av bilderna och jämförde sedan våra resultat. I World Press                

Photo hade vi kodat 19 av 20 bilder likadant och i Årets Bild kodade vi 17 av 20 likadant. I                    

de avvikande fallen var bilderna av den arten att vi båda ansåg att de fungerade i flera                 

temakategorier, men valde olika i kodningen. I dessa fall valde vi att diskutera detta och               

tillsammans komma överens om vilket tema som dominerade. Det ska noteras att om vi valt               

annorlunda hade vi fått ett annat resultat än det vi i resten av studien kommer att redovisa.                 

Dock kommer vi att bifoga våra olika kodningar samt ta upp dessa fall i den avslutande                

diskussionen.  

 

Vissa bilder var svåra att koda, främst eftersom de kunde passa in i flera teman. De bilder vi                  

var oense om var bland annat World Press Photo 2002, en bild föreställande ett litet barn som                 

dött av uttorkning i ett flyktingläger i Pakistan. Vi båda ansåg att bilden hamnade i en slags                 

överlappning mellan hjälplösa offer/flyktingar och sociala problem , eftersom problemet dels          

var uttorkning, dels att barnets familj tvingats på flykt på grund av både torka och krig.                

Slutligen bestämde vi oss för att koda bilden som sociala problem, eftersom det var              

uttorkningen som var den direkta dödsorsaken.  

I Årets Bild kodade vi tre bilder olika. Årets Bild 1997 föreställer Astrid Lindgren som gör en                 

rolig grimas mot ett barn, vilket både är ett fint ögonblick, mänskligt intresse/udda             

företeelser , men också ett porträtt på en framstående person . Där valde vi ändå framstående              

person  eftersom det är Astrid Lindgrens lekfulla person som är i fokus.  

Årets Bild 2000 föreställer en nedgången byggnad i Afghanistan där en grupp pojkar lär sig               

läsa. Denna bild var svår att kategorisera. Den går både in under slagfält/förstörelse eftersom              

skolan är en plundrad ruin efter år av krig. Pojkarna är även de hjälplösa offer/flyktingar som                

drabbats av kriget, men detta får också sociala problem och brist på välfärd som följd. Men                

eftersom kriget fortfarande är så påtagligt i bilden och barnen är de som drabbats valde vi att                 

koda den som offer/flyktingar.  

Årets Bild 2003 föreställer hur utrikesminister Anna Lindh förs bort på en bår efter att ha                

blivit knivhuggen på NK i Stockholm. Denna bild var vi allra mest oense om, eftersom den                
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både föreställer en framstående person och ett brott . Mord har alltid ett högt nyhetsvärde,              

men ett politikermord är något helt annat och berör landet på ett annat sätt. Därför valde vi                 

slutligen att koda bilden som framstående person .  

 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Något som vi kunnat konstatera utifrån den kvantitativa undersökningen är att World Press             

Photo och Årets Bild skiljer sig åt något. Vinnarbilder i Årets Bild täcker in en större bredd                 

av teman än World Press Photo. Detta återspeglas även i den kvalitativa innehållsanalysen,             

eftersom vi baserat vårt urval på det kvantitativa resultatet. För att representera skillnaden             

mellan tävlingarna undersökte vi i den kvalitativa analysen de två vanligast förekommande            

temana i varje tävling, men i Årets Bild delades andraplatsen av tre lika vanligt              

förekommande teman. Därför ser fördelningen av analysenheter ut så här:  

 

World Press Photo Analysenheter  Årets Bild Analysenheter 

Krig  WPP98  Krig ÅB00 

 WPP99   ÅB01 

 WPP08   ÅB13 

 WPP16   ÅB14 

Sociala problem WPP02  Brott/terrorism ÅB12 

 WPP11  Naturkatastrof ÅB10 

 WPP14  Framstående personer ÅB06 

 

Med detta urval har vi kunnat spegla skillnaden mellan tävlingarna. Analysenheterna har vi             

tilldelat ett namn bestående av en förkortning för tävlingen följt av ett tvåsiffrigt nummer för               

det år som bilden vann, exempelvis “WPP06” för bilden som vann World Press Photo år               

2006 eller “ÅB97” för bilden som vann Årets Bild år 1997. Detta för att förtydliga vilken bild                 

vi menar när vi senare analyserar våra resultat. När vi nu går vidare och redovisar vår                

semiotiska innehållsanalys presenteras bilderna tillsammans med förkortningen för        

tydlighetens skull.  

  

    35 



 

 

5.2.1 Resultat av semiotisk innehållsanalys 
 

 

(WPP98) 

 

A woman cries outside the Zmirli Hospital,       
where the dead and wounded were taken after        
a massacre in Bentalha. Mass killings and       
bomb blasts dominated life since the army       
annulled the results of the 1992 elections, in        
which it appeared the Muslim fundamentalist      
party, the Islamic Salvation Front (FIS), would       
win. The conflict had claimed more than       
60,000 lives in five years. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 1998  

Foto-år : 1997 

Tema : Krig 

Plats : Algeriet 

Fotograf: Hocine Zaourar 

Fotografens nationalitet : Algeriet 

  

DENOTATION 
Bild : En kvinna sitter på marken, lutad mot en         
kakelvägg. Hon gråter eller skriker och blir       
omfamnad av en annan kvinna. Ljuset är hårt        
och kommer uppifrån, vilket kastar hårda      
skuggor i kvinnornas ansikten. Den första      
kvinnan syns framifrån, men det är svårt att        
bedöma vart hon tittar eftersom ögonen är       
igenbeckade av skugga. Den andra kvinnan      
syns i profil och ser ut att titta på den första           

kvinnan. kvinnorna är fotade från ett svagt       
fågelperspektiv. Runt hörnet på väggen syns      
skuggan av vad som skulle kunna vara andra        
människor. Väggen visar tecken på slitage.      
Båda kvinnorna bär sjalar runt huvudet och har        
svart hår.  

Bildtext : I bildtexten framgår att bilden utspelar       
sig utanför ett sjukhus dit döda och skadade        
tagits efter en av många massakrer efter att        
armén satt sig emot ett valresultat. 

 

KONNOTATION 

Bild : Kvinnan som sitter ner ser ut att uttrycka         
djup förtvivlan. Hon ser ut att gråta våldsamt        
men har samtidigt ett nästan tomt      
ansiktsuttryck. Man får en känsla av maktlöshet.       
Kanske har hon förlorat någon väldigt nära. Det        
hårda solljuset inger ett dramatiskt intryck.      
Samtidigt är färgerna, som domineras av blått,       
avmättade och pastelliga vilket inger en känsla       
av vemodighet och lugn. Kvinnornas ansikten      
och den ena kvinnans hand är tydligt       
framträdande element i bilden och utgör en       
triangel som ögonen vandrar emellan och      
skapar en slags interaktion mellan kvinnorna.      
Långa skuggor syns runt hörnet på väggen, och        
bilden är tagen svagt uppifrån vilket får den        
gråtande kvinnan att se utsatt ut. Kvinnan till        
höger sitter lite närmare kameran och lite högre        
upp än den andra kvinnan vilket gör att hon ser          
större ut och tar en slags omhändertagande och        
tröstande roll. Den sörjande kvinnan får en       
visuell likhet med den klassiska bilden av       
Madonnan.  

Bildtext : I bildtexten konnoteras att kvinnan i       
bilden förlorat någon närstående i massakern,      
och därför befinner sig utanför sjukhuset.      
Kvinnan är en av många som förmodligen       
förlorat någon och hon får representera den       
sorg och förtvivlan som dessa människor säkert       
känner. 
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(WPP99) 

 

Izbica, Kosovo, Yugoslavia. Ajmane Aliu, a      
mother of six children, is comforted by       
relatives and friends at the funeral of her        
husband, Ilmi Aliu. The man was a soldier with         
the ethnic Albanian rebels of the Kosovo       
Liberation Army, fighting for independence     
from Serbia. He had been shot the previous        
day while on patrol. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 1999  

Foto-år : 1998 

Tema : Krig 

Plats : Kosovo 

Fotograf: Dayna Smith 

Fotografens nationalitet : USA 

  

DENOTATION 
Bild : En grupp människor står runt omkring en        
kvinna. Människornas blickar går alla till      
kvinnan i mitten. Hennes ansikte är placerad       
nästan precis i mitten och är också en av         
bildens ljusaste punkter. Hennes hår är blött.       
Några personer sträcker sina armar mot      
kvinnan och en av männen i förgrunden klappar        

henne över kinden så att hela undre delen av         
hennes ansikte täcks för. Hon har blicken i        
marken och ett tomt ansiktsuttryck. I      
bakgrunden syns en kulle och lite träd. Det står         
även vad som ser ut att vara två personer under          
ett paraply en bit bort och tittar mot kvinnan och          
gruppen som står omkring henne. 

Bildtext : I bildtexten framgår att kvinnan, som       
är mamma till sex, blir tröstad av släkt och         
vänner på hennes mans begravning. Maken      
som varit Albansk rebel hade blivit skjuten       
dagen innan. 

 

KONNOTATION 

Bild : Blicken dras fort till den unga kvinnan i         
mitten. Blickar och armar drar linjer från bildens        
alla kanter in mot mitten där hennes ansikte är         
placerat och nästan lyser i jämförelse med       
resten av bilden. Det är tydligt att det är henne          
man skall titta på. Det jämna dämpade ljuset        
tyder på att det är mulet och hennes blöta hår          
samt paraplyet i bakgrunden indikerar på att det        
regnar eller har regnat – vilket förstärker       
kvinnans dystra och sorgsna uttryck. Det faktum       
att bilden är svartvit betonar detta ytterligare,       
samtidigt som det ger bilden en dokumentär       
känsla. Personerna omkring henne har allvar i       
blicken och ser ut att visa stor empati för         
kvinnan. Det är tydligt att något hemskt har hänt         
och att människorna runt omkring försöker      
trösta kvinnan. Bilden är tagen med ett svagt        
ovanifrånperspektiv på kvinnan, vilket gör att      
hon ser utsatt ut. Något som förstärks av        
männen i förgrunden som tittar ner på henne        
med tröstande blickar. 

Bildtext : Det faktum att maken är död och att         
kvinnan har sex barn att föda upp betonar den         
utsatta situation hon nu befinner sig i. 
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(WPP08) 

 

Korengal Valley, Afghanistan. Brandon Olson,     
Specialist of Second Platoon, Battle Company      
of the Second Battalion of the US 503rd        
Infantry Regiment sinks onto an embankment      
in the Restrepo bunker at the end of the day.          
The Korengal Valley was the epicenter of the        
US fight against militant Islam in Afghanistan       
and the scene of some of the deadliest combat         
in the region. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 2008  

Foto-år : 2007 

Tema : Krig 

Plats : Afghanistan 

Fotograf : Tim Hetherington 

Fotografens nationalitet : Storbritannien 

 

DENOTATION 
Bild : En soldat lutar sig mot vad som ser ut att           
vara en jordvall eller en vägg, och tar sig för          
pannan med höger hand. I vänster håller han i         
sin hjälm, och på ett finger blänker något som         
skulle kunna vara en ring. Hans mun är öppen         

och det öga som syns ser ut att vara         
uppspärrat. Han är ensam människa i scenen       
och i bakgrunden syns en kamoflagefärgat tarp       
och några militärsängar staplade på varandra.      
Marken ser ut att vara lerig. Bilden är mörk och          
färgerna är avmättade. Den är i princip bara        
grön och brun, förutom soldatens ansikte som       
är lite rödaktigt. Bilden är suddig och skarpt        
vinjetterad. Han är placerad ungefär en      
tredjedel in i bilden från vänster och tar upp         
nästan hela den vertikala längden. Hans fötter       
har kapats av bildrutan. 

Bildtext : Bildtexten beskriver att personen i      
bilden är en amerikansk soldat på uppdrag i        
Korengal-dalen i Afghanistan. Han sätter sig      
ned i en bunker vid slutet på dagen. 

 

KONNOTATION 

Bild : En ung soldat sätter sig ned efter en hård          
dag. Hans kroppsgest tyder på att han är        
mycket trött, och av hans ansiktsuttryck att       
döma befinner han sig nästan i chocktillstånd       
efter allt han har sett. Soldaten inger ett väldigt         
starkt emotionellt uttryck och man får känslan       
av att han inte vill vara där han är just nu, och            
det faktum att han ser ut att titta in i kameran           
gör att kontakten med betraktaren förstärks. På       
vänsterhanden skymtas en vigselring – kanske      
längtar han hem till sin fru? Bildens suddighet        
och dämpade färger känns suggestivt, men      
också lite kaosartat. Bilden ger upphov till en        
känsla av dissonans och obehag. 

Bildtext : Texten konnoterar att soldaten     
befinner sig på en mycket farlig plats som        
kräver att man alltid är på sin vakt, samt att han           
förmodligen sett mycket död och andra      
otäckheter. 
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(WPP16) 

 

A baby is handed through a hole in a razor          
wire barrier, to a Syrian refugee who has        
already managed to cross the border from       
Serbia into Hungary, near Röszke. 

Hungary was hardening its stance towards      
refugees attempting to enter the country. In       
July, Hungary began construction on a      
four-meter-high barrier fence along the entire      
length of the frontier with Serbia, to close off         
border crossings through all but official routes.       
Refugees attempted to find ways through      
before the fence was completed on 14       
September. This group had spent four hours       
hiding in an apple orchard at night, dodging        
border police, being gassed with pepper spray,       
and trying to find a way across. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 2016 

Foto-år : 2015 

Tema : Krig 

Plats : Ungern 

Fotograf: Warren Richardson 

Fotografens nationalitet : Australien 

 

DENOTATION 
Bild : Ett spädbarn blir överräckt genom barriär       
av rakbladstråd. Det är oklart vem det är som         
räcker över barnet och vem det är som tar         
emot. Den ena personen är en man som        
befinner sig på motsatt sida av rakbladstråden       
från fotografen. Han har öppen mun, rynkad       
panna och trötta ögon. Det är också han som         

syns tydligast. Den andra personen, den som       
står på samma sida som fotografen syns nästan        
inte alls förutom armarna som håller i barnet.        
Bilden är mörk, svartvit, lite suddig och tydligt        
vinjetterad. Horisontlinjen är sned. 

Bildtext : Av texten framgår att bilden utspelar       
sig vid gränsen mellan Ungern och Serbien där        
Ungern byggt en fyra meter hög barriär för att         
hålla ute flyktingströmmarna. Barnet räcks över      
till en Syrisk flykting som lyckats ta sig in i          
Ungern. 

 

KONNOTATION 

Bild : Bildens sneda horisont och oskärpa inger       
en känsla av action. Det känns som att bilden är          
tagen under ett väldigt hastigt skeende.      
Mannen som syns tydligast ser mycket trött ut        
att döma på ansiktet. Det är uppenbart att det är          
en dramatisk händelse för alla inblandade.      
Bilden visar också den uppenbara desperation      
som flyktingarna måste befinna sig i, eftersom       
det ska ganska mycket till för att en person ska          
räcka över sitt barn till vad som skulle kunna         
vara en främling. Bilden illustrerar tydligt bristen       
på fri rörelse mellan gränser. På ena sidan        
barriären: Friheten och Europa; på den andra:       
vägen de kom ifrån och kriget. Bilden betonar        
den kärlek och skyddsinstinkt som finns mellan       
en förälder och ett barn. Trots att man själv         
kanske inte kommer vidare in i säkerhet, gör        
man vad som helst för att ens barn ska göra          
det. Barnet har en väldigt viktig betydelse för        
bilden, eftersom den representerar att     
människorna trots sin situation hjälper varandra      
och att barnen går först.  

Bildtext : Texten betonar maktlösheten hos     
flyktingarna, och hur människor gör vad som       
helst för att sätta sina barn i säkerhet.        
Människorna som var med under den fotade       
händelsen har fått utstå mycket, de har väntat        
länge på att ta sig igenom stängslet men man         
får inte veta om de lyckades. Ungern antar        
rollen och makten som en grindvakt som       
bestämmer vem som skall få fortsätta sin resa        
in till Europa. 
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(WPP02) 

 

The body of a 1-year-old boy who died of         
dehydration is prepared for burial at Jalozai       
refugee camp in northwest Pakistan.     
According to Muslim tradition, the male family       
members wrap the child’s body in a white        
funeral shroud. In this case it was the child’s         
father, his uncle and an imam. 

The family, originally from North Afghanistan,      
had sought refuge from political instability and       
the consequences of drought in Pakistan. At       
the time, nearly one-fourth of the world’s       
refugees were from Afghanistan. The Jalozai      
camp was extremely overcrowded and     
under-maintained. By June, 80,000 Afghan     
refugees lived there in squalid conditions, with       
little food or shelter. Many children died as a         
result of disease or dehydration. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 2002 

Foto-år : 2001 

Tema : Sociala problem 

Plats : Pakistan 

Fotograf: Erik Refner 

Fotografens nationalitet : Danmark 

 

DENOTATION 
Bild : Bilden föreställer ett litet barn som blir        
insvept i ett tyg. Tre par mörka händer verkar         
vara involverade i insvepandet. Barnet ligger på       
en bädd av tyg, blundar och verkar inte vara         
medveten om vad som händer. Barnets ansikte       
är upplyst från sidan av ett mjukt ljus. 

Bildtext : I texten framgår att barnet är en        
ettårig pojke som dött av uttorkning i ett        
flyktingläger i Pakistan. Pojkens manliga     
släktingar sveper enligt tradition in honom i en        
vit begravningsskrud. Det framgår också att      
familjen flytt från Afghanistan på grund av       
politiska oroligheter och torka. 

 

KONNOTATION 

Bild : Det faktum att tre personer verkar vara        
involverade i att ta hand om barnet inger        
känslan av att det är en ceremoniell handling        
som utspelar sig i bilden. Kombinerat med att        
barnet ser ut att vara omedvetet om vad som         
händer gör att man kan anta att det rör sig om           
en begravningsceremoni. Ansiktsuttrycket   
speglar barnets oskyldighet, vilket ytterligare     
förstärks av det vita tyget som omger pojken        
och det mjuka ljus som belyser scenen. Bilden        
ser nästan fridfull ut, men ger ändå ett obehag.         
Det uttryckslösa och anonyma, men ändå      
varsamma, hos händerna som tar hand om       
barnet speglar hur denna typ av händelse är en         
del av vardagen här. Vardagen som måste       
fortsätta. 

Bildtext : Den döda pojken är bara ett av        
många offer för vattenbristen. Familjen flydde      
från torkan men kunde ändå inte undgå den och         
de kunde inte rädda sitt barn.  
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(WPP11) 

 

Bibi Aisha, 18, was disfigured as retribution for        
fleeing her husband’s house in Oruzgan      
province, in the center of Afghanistan. At the        
age of 12, Aisha and her younger sister had         
been given to the family of a Taliban fighter         
under a Pashtun tribal custom for settling       
disputes. When she reached puberty she was       
married to him, but she later returned to her         
parents’ home, complaining of violent     
treatment by her in-laws. Men arrived there       
one night demanding that she be handed over        
to be punished for running away. Aisha was        
taken to a mountain clearing, where, at the        
orders of a Taliban commander, she was held        
down and had first her ears sliced off, then her          
nose. In local culture, a man who has been         
shamed by his wife is said to have lost his          
nose, and this is seen as punishment in return.         
Aisha was abandoned, but later rescued and       
taken to a shelter in Kabul run by the aid          
organization Women for Afghan Women,     
where she was given treatment and      
psychological help. After time in the refuge,       
she was taken to America to receive further        
counseling and reconstructive surgery. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 2011 

Foto-år : 2010 

Tema : Sociala problem 

Plats : Afghanistan 

Fotograf: Jodi Bieber 

Fotografens nationalitet : Sydafrika 

 

DENOTATION 
Bild : Bilden föreställer en ung flicka. Hon har        
tjockt mörkt hår, bär en lila sjal runt huvudet.         
Det är ett ganska klassiskt porträtt taget från        
bröstet och upp i halvprofil, med ett mjukt        
sidoljus från höger sida i bilden. Men hennes        
näsa är avskuren och öppningen är täckt med        
ärrvävnad. Hon har ett ganska neutralt men       
vänligt uttryck och tittar rakt in i kameran med         
sina mörka ögon. 

Bildtext : Flickan i bilden skänktes till en       
talibansk militär när hon var tolv år. När hon         
kom in i puberteten giftes hon med honom, men         
återvände till sitt föräldrahem eftersom hon blivit       
misshandlad. Som straff för att hon rymt iväg        
skar talibanerna av hennes näsa och öron. 

 

KONNOTATION 

Bild : Bildens vanliga och enkla uttryck      
illustrerar hur hon själv är en helt oskyldig och         
vanlig flicka. Det är ett avskalat och vackert        
porträtt, men estetiken kontrasteras av det      
faktum att hon saknar näsa, vilket är det absolut         
första man tänker på när man tittar på bilden.         
Bilden ger en känsla av dissonans eftersom       
kontrasten mellan bildens harmoniska uttryck     
och hennes öde är så stort, vilket inger en stark          
medkänsla för flickan. Att flickan dessutom ser       
så lugn och orädd ut förstärker kontrasten.  

Bildtext : Flickan användes som ett medel att       
sluta fred i en konflikt med talibanfamilj. Texten        
beskriver att detta är vanligt förekommande, att       
ge bort sina flickebarn. Att bli bortgift till en man          
som misshandlar en och sedan skär av ens        
näsa och öron är ett fruktansvärt öde för ett         
barn. Man känner stor sympati för henne och att         
hon försökte rymma.  
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(WPP14) 

 

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. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : World Press Photo 2014 

Foto-år : 2013 

Tema : Sociala problem 

Plats : Djibouti 

Fotograf : John Stanmeyer 

Fotografens nationalitet : USA 

 

DENOTATION 
Bild : Åtta olika silhuetter står på en strand ut         
mot havet. Några håller upp sina mobiltelefoner       
mot himlen vars displayer sticker ut i bilden med         
sitt starka ljus. På himlen lyser månen starkt        
och är förmodligen den enda ljuskällan förutom       

mobiltelefonerna. Människorna är utspridda och     
på olika avstånd från kameran, vilket ger en        
dynamiskt djup i vad som annars skulle vara en         
ganska platt bild. Bilden är tagen från ett svagt         
grodperspektiv vilket gör att människorna bryter      
horisontlinjen. En av personerna som står lite       
längre bort får ansiktet lätt upplyst av ett blått         
sken, förmodligen av en mobiltelefon. Bilden är       
mörk, och det är tydligt att den är tagen efter att           
solen gått ned. Månljuset är blått och       
silhuetterna svarta. Inga andra färger syns.      
Runt bilden syns en tydlig vinjettering. 

Bildtext : Bilden föreställer afrikanska flyktingar     
som försöker fånga en billig mobilsignal från       
Somalia. Mobiltelefonen är en viktig länk till       
släktingarna där hemma. 

 

KONNOTATION 

Bild : Nästan alla i bilden blickar utåt mot havet         
och upp i himlen, vilket inger en känsla av         
längtan. En vilja att komma vidare. Det blåa        
skenet från månen som blandar sig med       
mobiltelefonernas displayljus skapar en känsla     
av lugn i bilden. Vilket också förstärks av den         
harmoniska kompositionen med återkommande    
former och tydliga element. Människorna står      
på tre olika avstånd från kameran vilket gör att         
det finns tre olika storlekar av personer, något        
som brukar vara lätt och skönt att titta på.  

Bildtext : Att hålla upp mobilen i luften för att         
hitta täckning är något som säkert många kan        
känna igen sig i, men inte på det sätt som          
beskrivs här. Dessa människor på flykt har inte        
mycket, men genom att hitta denna zon med        
billigt nätverk gör att de åtminstone kan hålla        
kontakten med sina nära och kära.  
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(ÅB00) 

 

Världens mest sargade land. Talibanerna tog      
för sex år sedan makten i Afghanistan. De nya         
herrarna tog över en krigsruin och en ruin har         
landet förblivit. Skolan i Bargrami utanför      
huvudstaden Kabul är som en sinnebild av       
förödelsen. Inne i en plundrad ruin lär sig        
småpojkarna läsa. Här finns hoppet, men      
runtomkring råder förfall och uppgivenhet.     
Perspektiven är korta och mörka. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2000 

Foto-år : 2000 

Tema : Krig (slagfält/förstörelse) 

Plats : Afghanistan 

Fotograf : Paul Hansen 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

DENOTATION 

Bild : Bilden visar två dörröppningar, den ena i        
förgrunden och den andra i bakgrunden,      
placerade på varsin sida om bildens mitt. Dessa        

skapar tre rektangelformer i bilden. Väggarna är       
väldigt slitna och trasiga, bakom väggputsen      
syns teglet. Genom dörröppningen i förgrunden      
syns en grupp barn som sitter på en matta på          
golvet med böcker uppslagna i händerna. Ett av        
barnen står upp och håller en bok framför sig.         
En arm hålls fram, men resten av personen        
döljs bakom väggen, och håller en hand över        
barnets huvud. I dörröppningen i bakgrunden      
syns silhuetten av en person och bakom       
personen syns ett ljust rum. Dörren ser ut att         
vara i slutet av en mörk korridor. 

Bildtext : Av bildtexten får man veta att barnen        
är pojkar som lär sig läsa i en plundrad ruin. 

  

KONNOTATION 

Bild : De två dörröppningarnas placering i bilden       
föreslår en motsättning mellan de två      
blickfången. Pojkarna i förgrunden är samlade i       
grupp och befinner sig i den ljusare delen av         
bilden. De ska lära sig läsa trots förfallet        
omkring dem. Handen som hålls över den       
stående pojkens huvud upplevs som     
välsignande eller uppmuntrande. Av armens     
höjd att döma är det en vuxen som göms         
bakom väggen. Medan pojken i den bakre       
dörröppningen är en helt igenbeckad skugga,      
anonym och inte delaktig i gruppen.      
Kontrasterna mellan de ljusa rummen och de       
mörka skuggorna representerar hoppet i     
förfallet. 

Bildtext : Byggnaden där barnen befinner sig är       
en ruin, men ordet ruin används också som en         
metafor för hela landet. Bilden söker      
representera en större kontext. 

  

 

 

 

  

    43 



 

 

(ÅB01) 

 

I hemmet har Muhammeds mor Zeinab tagit       
ett sista farväl av sin dödade son. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2001 

Foto-år : 2001 

Tema : Krig (hjälplösa offer/flyktingar) 

Plats : Palestina 

Fotograf : Magnus Sundberg 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

DENOTATION 

Bild : I mitten av bilden syns en kvinna som ser          
ut att sitta ner. Runt henne sitter tre kvinnor och          
ett litet barn. I vänstra kanten syns profilen av         

ett barnansikte och gestalten av en person som        
ser ut att vifta med en hand. Kvinnan som är i           
centrum har slutna ögon och en hand sträcks        
fram mot hennes ansikte av en av de andra         
kvinnorna. En annan kvinna håller en hand mot        
hennes bröst och det lilla barnet ser också ut att          
sträcka sig efter kvinnans i mitten hand. Alla        
kvinnor har sjalar runt huvudet. Det är bara        
kvinnan i mitten vars ansikte syns, de andra        
vänder ryggen mot kameran eller är dolda av        
skuggor. Bilden är tagen lätt uppifrån och bilden        
har en tydlig mörk vinjettering. 

Bildtext : Av bildtexten får man veta att det är         
en kvinna vars son har dött. 

  

KONNOTATION 

Bild : Kvinnan i mitten ser ut att sörja, hennes         
ansiktsuttryck är stillsamt men sorgset. De      
andra kvinnorna och personerna i bilden är alla        
vända mot henne och flera händer sträcks fram        
som för att trösta. Handen över kvinnans       
ansikte är mjuk och ser ut att smeka bort tårar.          
Eftersom kvinnan i mitten är i fokus, både i         
bildens utsnitt och för de andra personernas       
uppmärksamhet, kan man anta att hon är       
kvinnan som förlorat sin son. Det finns en        
ömhet i bilden men de mörka skuggorna i        
hörnen kan också upplevas hotfulla. 

Bildtext : Kvinnan har förlorat en son, en stor        
sorg. 
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(ÅB13) 

 

Tvååriga Suhaib Hijazi och hennes storebror      
Muhammad, som snart skulle fylla fyra,      
dödades en måndagskväll när familjens hus      
krossades av en missil från en israelisk F-16.        
Även barnens far, Fouad, dödades. 

Mamman vårdas på sjukhus med livshotande      
skador. Enligt muslimsk sed begravdes Fouad      
Hijazi och hans barn utan dröjsmål. Pappans       
svårt sargade kropp läggs på en bår, Fouads        
bröder bär de döda barnen på sina armar till         
moskén för minnesstunden och    
begravningsbönen. När mörkret föll denna dag      
hade minst 26 nya dödsoffer skördats i Gaza.        
Därmed har över 140 människor dött sedan       
konflikten började. Ungefär hälften av dessa är       
kvinnor och barn. 

  

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2013 

Foto-år : 2012 

Tema : Krig (hjälplösa offer/flyktingar) 

Plats : Palestina 

Fotograf : Paul Hansen 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

DENOTATION 

Bild : En stor grupp människor går längs en        
gränd, längst fram i förgrunden är två män som         
bär på varsitt barn inlindade i vita tyger. Barnen         
har slutna ögon och är lite smutsiga i ansiktet.         
Männen som bär dem har halvöppna munnar       
och förvrängda ansiktsuttryck. Gatan bakom     
dem är full av människor, två händer sträcks        
upp i luften. Färgerna är avmättade. Gränden är        
lite dunkel, men männens ansikte ljusa. I       
bildens vänstra underkant är ett parti helt       
igenskuggat.  

Bildtext : Av bildtexten får man veta att barnen        
är ett syskonpar som dött och bärs av sina         
farbröder på väg till moskén. 

  

KONNOTATION 

Bild : Det är en upprörd stämning. Männens       
ansiktsuttryck ser plågade ut och de ropar ut sin         
sorg på gatan. De döda barnens ansikten är        
sorgset fridfulla. Mannen längst fram ser ut att        
bära det yngsta barnet, flickan, och han ser        
mest sorgsen ut. Mannen bakom honom bär       
den lite äldre brodern och han har ett argare         
ansiktsuttryck och den ena handen som håller       
barnets kropp är knuten. Bredvid honom är en        
annan man som håller under barnets ben.       
Husväggarna och perspektivet skapar ett djup i       
bilden och leder blicken först från de två        
männen och barnen i förgrunden, vidare bakåt       
där gränden fylls på med människor.  

Bildtext : Man undrar vad som hände med       
mamma som inte får begrava sina barn eller sin         
man. 
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(ÅB14) 

 

Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid     
frontlinjen som han sedan säljer på metall       
marknaden. 

 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2014 

Foto-år : 2013 

Tema : Krig (hjälplösa offer/flyktingar) 

Plats : Syrien 

Fotograf : Nicklas Hammarström 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

DENOTATION 

Bild : En pojke tittar rakt in i kameran. Han har          
smutsigt ansikte, är svart under ögonen och har        
väldigt smutsiga händer. Byxorna är trasiga och       
tröjan fläckig och uppvikt nertill. Han har lätt        
rynkade ögonbryn och i händerna håller han en        
hög metallföremål. Bakom honom syns en gata,       
några hus och högar av jord. Fokus ligger på         
pojken och bakgrunden är oskarp. Färgerna är       
avmättade. Runt pojkens kropp syns en svagt       
och mjukt ljus gloria, särskilt kring armen i det         
högra hörnet. 

Bildtext : Pojken heter Alladin och det han       
håller i händerna är tomhylsor som han ska        
sälja. 

  

KONNOTATION 

Bild : En ensam pojke samlar tomhylsor i       
händerna och tröjan. Han ser orädd in i        
kameran med en lätt bekymrad, kanske      
misstänksam blick. Den obevekliga blicken gör      
det svårt att sluta titta. Hans allvarliga       
ansiktsuttryck får honom att se äldre ut än vad         
han förmodligen är. Ett barn som sett krig. Han         
ser ut att stå i bråtet efter stridigheter.  

Bildtext : Alladin står vid frontlinjen vilket pekar       
på att det är krig där han bor. Det är också           
därför det finns tomhylsor på marken.      
Förmodligen är hans familj fattig och behöver       
pengar till mat. Annars hade han kanske inte        
ägnat sig åt en så farlig aktivitet. 
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(ÅB12) 

 

Klockan 15:26 den 22 juli detonerar Anders       
Behring Breivik en bilbomb i centrala Oslo. En        
kvinna som arbetar i högblocket klarar sig utan        
fysiska skador efter explosionen och kan ta sig        
ut på gatan. Här finner hon sin svårt skadade         
man som väntat på henne utanför. Efter       
månader på sjukhus överlever mannen men      
tvingas amputera sin egen fot. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2012 

Foto-år : 2011 

Tema : Brott/terrorism 

Plats : Norge 

Fotograf : Hampus Lundgren 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

DENOTATION 

Bild : I förgrunden syns från sidan en man som         
halvligger lutad mot vad som ser ut att vara en          
kvinna. Kvinnan sitter på en avsats utomhus,       
mannen ligger i hennes knä. Hans jacka är        
öppen och bröstkorgen är naken och tejpad.       
Mannens hud är den ljusaste punkten i bilden.        
På jackärmen och handen syns blod och nedre        

halvan av mannens ansikte är också blodigt.       
Kvinnans ansikte syns inte, men hennes arm är        
blodig. Längst ner i högra hörnet, vid mannens        
fot, syns en mörk pöl blod. Framför dem, i högra          
kanten av bilden, syns ryggen av en person        
som hukar och är iklädd reflexväst, samt en        
man vars ansikte är skuggat. I mellangrunden       
syns en bil med trasig bakruta och sned        
registreringsskylt, samt en grönblåaktig    
metallformation. I bakgrunden syns hus och två       
människor. Från ett av husen kommer mörk rök        
från ena gaveln och från några fönster.       
Fönstren är trasiga och runtom på gatan ligger        
massa bråte. Längst bort i bakgrunden syns en        
folkmassa. 

Bildtext : Av bildtexten får man veta att en        
bilbomb exploderat i området. Den skadade      
mannen och kvinnan är ett par. 

  

KONNOTATION 

Bild : Lugnet efter explosionen. Det är en       
märkligt stillsam bild trots den kaosartade      
miljön, med svart rök, bråte och blod. Paret i         
förgrunden upplevs nästan lugna, kanske     
framförallt eftersom man inte kan läsa deras       
ansikten. Mannen syns bara i profil men hans        
ansiktsuttryck ser blankt ut. Om inte bildtexten       
talade om att han överlevde skulle man kunna        
tro att han är död. Personen i reflexväst kan         
vara en polis eller räddningsarbetare och ser ut        
att böja sig ner för att kanske omlinda en skada          
på mannens fot. Den andra mannen som står i         
hörnet ser allvarlig men ganska neutral ut. 

Bildtext : Att det exakta klockslaget nämns i       
texten antyder att detta var en historisk       
brytpunkt, där det finns ett innan och efter att         
bilbomben exploderade, innan och efter att en       
terrorist genomförde sin attack.  
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(ÅB10) 

 

USA:s president Barack Obama lyssnar     
tillsammans med Europeiska kommissionens    
ordförande José Manuel Barroso, Tysklands     
förbundskansler Angela Merkel, Sveriges    
statsminister Fredrik Reinfeldt, Frankrikes    
president Nicolas Sarkozy och Storbritanniens     
premiärminister Gordon Brown på Danmarks     
premiärminister Lars Løkke Rasmussen under     
slutskedet av FN:s Klimattoppmöte COP15 i      
Köpenhamn. Ordföranden för mötet, Lars     
Løkke Rasmussen, försökte sent på     
fredagskvällen den 18 december få ledarna för       
EU och USA att under informella former       
komma fram till en gemensam ståndpunkt      
inför slutförhandlingarna. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2010 

Foto-år : 2009 

Tema : Framstående personer 

Plats : Danmark 

Fotograf : Henrik Montgomery 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

DENOTATION 

Bild : En grupp kostymklädda människor är      
samlade i ett rum. I mitten av bilden, i         
mellangrunden, står en man i profil med       

korsade armar. Runtom honom sitter män och       
kvinnor på stolar. Bakom dem står en rad män.         
I nedre högra hörnet sitter en man i profil och          
tittar till vänster. I nedre vänstra hörnet syns ett         
bord med glas, papper, en flaska, en korg med         
kakor, en kaffekopp och ett fat. En hand dyker         
in i bilden från underkant, men man ser inte         
vem handen tillhör. I bortre ände av bordet, i         
mellangrunden, sitter en man på bordskanten.      
Han är vänd mot mannen med korsade armar.        
De andra människorna i rummet är vända mot        
mannen på bordet. Nedanför mannen med      
korsade armar sitter en kvinna i rosa-lila kavaj. I         
högra hörnet tar sig en kvinna för pannan och         
en man håller sig för näsan. I bakgrunden tittar         
en man i sin mobil. Bakom gruppen täcks        
väggen av fönster genom vilka man kan se        
mängder av stålbalkar och glasväggar. Bordet,      
väggarna och stålbalkarna utanför skapar linjer      
som ramar in gruppen i rummet. 

Bildtext : Av bildtexten förstår man att detta är        
ett möte mellan olika makthavare och politiker       
från olika länder. 

  

KONNOTATION 

Bild : Ett toppmöte mellan världens makthavare      
i ett skört glasrum. Ansiktsuttrycken mellan      
personerna i rummet varierar. Det är många       
sammanbitna och vissa trötta miner, kvinnan i       
högra hörnet ser ut att gnugga sina ögon,        
kvinnan i lilarosa vrider sig i stolen. Man får         
känslan av att det här är ett möte som har          
pågått ett tag. Mannen på bordet ser ut att hålla          
i ordet och alla är vända mot honom. Gruppen         
bildar två halvcirklar runt mannen på bordet och        
mannen med korsade armar. Den inre cirkeln,       
med sittande människor i stolar, upplevs vara       
de som är mest engagerade i förhandlingarna. 

Bildtext : Mötet hålls sent på kvällen och är        
informellt, något som får en att känna att det här          
är förhandlingar som pågått ett tag och att det         
rått oenighet inom makteliten.  
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(ÅB06) 

 

2005 var året då nyhetsrapporteringen till stor       
del präglades av naturkrafternas våldsamma     
framfart, såväl i Sverige som i världen.       
Stormen Gudrun fällde på fyra timmar lika       
mycket träd som skogsindustrin avverkar på      
ett helt år. Stormen och uppröjningsarbetet      
krävde ungefär 20 människors liv.     
Konsekvenserna för samhällena och    
individerna blev stora såväl ekonomiskt som      
psykologiskt. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 

Tävling : Årets bild 2006 

Foto-år : 2005 

Tema : Naturkatastrof/klimathot 

Plats : Sverige 

Fotograf : Jocke Berglund 

Fotografens nationalitet : Sverige 

  

 

DENOTATION 

Bild : Bilden är tagen högt uppifrån och blickar        
ner på ett skogslandskap. I nedre delen av        
bilden syns en väg som går parallellt längsmed        
bildens nederkant. Längs vägkanten ligger     
timmer. En avfart från vägen går uppåt bildens        
mitt och mynnar ut i ett kalhygge eller avverkat         
område där inga träd finns. Där förgrenar sig        
vägen åt olika håll och blir mindre tydlig.        
Runtom detta kalområde står grönskan och      
skogen tät. I övre delen av bilden går en annan          
väg snett längsmed högra överkanten. Runt      
kanterna syns en tydligt mörk vinjettering. 

Bildtext : Av bildtexten får man veta att detta är         
resultatet av en storm som fält träd i området. 

  

KONNOTATION 

Bild : Mitt i ett frodigt skogslandskap öppnar sig        
ett kalhygge som får formen av en trädkrona.        
Vägen som leder upp till det avverkade området        
ser ut som trädets stam och förgrenar sig som         
trädgrenar över kalområdet. Spåren efter     
stormen som fällt alla träd, formar i sig ett nytt          
träd, ett symboliskt träd. Som en fågel fenix ur         
sin egen aska. Naturkrafterna kan förutom      
förödelse skapa symboler. 

Bildtext : Stormen Gudrun blev en av de största        
nationella nyhetshändelserna 2005. Den slog till      
hårt och drabbade såväl skogsindustrin som      
människorna i området. 
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5.2.2 Analys 

En snabb överblick över våra analysenheter visar att de flesta bilder av krig och lidande, visar                

offren och de som drabbats. Den sörjande kvinnan är en typisk trop (Kleppe & Zarzycka,               

2013) som återfinns i tre av de åtta bilder som föreställer temat krig (WPP98, WPP99,               

ÅB01). Dessa bilder är inte bara lika i vad de föreställer, men också hur de rent visuellt ser                  

ut. I alla tre bilder är den sörjande kvinnan i centrum av bilden och omringas av tröstande                 

människor som sträcker sina händer mot henne. Troper som denna är ett sätt att förenkla och                

personifiera grymheter som annars kan vara svåra att ta till sig. Att låta en kvinnas sorg få                 

symbolisera det lidande och den förlust som människor i krig får uppleva gör det lättare att                

förstå och ta till sig bilden (Kleppe & Zarzycka, 2013).  

 

Ett annat återkommande tema är de oskyldiga och drabbade barnen. Det är två bilder av               

barnbegravningar, en bild på en pojke som samlar tomhylsor vid frontlinjen för att kunna              

sälja, en på pojkar vars skola är en ruin, samt en på en bebis som räcks över från en flykting                    

till en annan genom en rakbladstrådsbarriär. Dessa bilder kan också betraktas som troper, en              

bild av ett barn drabbat av krig personifierar lidandet på ett ännu extremare sätt och drabbar                

betraktaren hårt, eftersom det är svårt att se oskyldiga barn befinna sig i någon av dessa                

situationer. Men bilder av människors lidande är inte bara vittnesmål om katastrof och död,              

utan också ett sätt att visa på överlevandets mirakel (Sontag, 2004). Pojken vid frontlinjen              

och flickan med sönderskuren näsa är exempel på sådana mirakel. De vittnar om att det går                

att överleva trots otänkbara levnadsförhållanden och erfarenheter.  

 

Utöver dessa pathosladdade bilder på människor i utsatta situationer finns också några            

enstaka undantag, där det känslomässiga uttrycket inte står i centrum. Till denna kategori hör              

bilden på ett kalhygge efter stormen Gudrun (ÅB06), politikerbilden från klimatmötet i            

köpenhamn (ÅB10), samt bilden på afrikanska flyktingar på kusten i Djibouti (WPP14). Både             

bilden från Djibouti och bilden på kalhygget är tydliga i denotationen av sina respektive              

ämnen. Men har även lyckats fånga en stark och tämligen komplex symbolik i ögonblicket,              

vilket öppnar upp för ytterligare en dimension i bilden. Något som ger publiken möjligheten              

att fundera och grubbla lite på budskapet, för att sedan känna sig lite smartare när de förstått                 

vad det “handlar om” (Carlsson & Koppfeldt, 2003).  
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Bilden från klimatmötet visar varken någon särskilt avancerad symbolik, och inte heller inger             

den någon vidare stark pathos hos betraktaren. Det finns två dimensioner i ögonblicket. Den              

första är att konstellationen i sig är såpass ovanlig. Ett rum fyllt med elitpersoner som i                

normala fall sällan syns tillsammans skapar ett sällsynt allmänintresse (Peterson, 1979). Den            

andra dimensionen är politikernas uttryck. Personer som vanligtvis upprätthåller en strikt och            

professionell uppsyn, ser istället avväpnade och mänskliga ut. Dessutom är denna maktens            

elit samlad i ett rum med stora glasväggar, vilket konnoterar en skör situation.  

 

I båda tävlingarnas respektive regelverk står det att en bild bedöms utifrån en             

sammanvägning av dess konstnärliga och journalistiska kvaliteter. Årets Bild menar till och            

med att de journalistiska kvaliteterna väger störst och att det estetiska kommer i andra hand               

vid bedömningen (Regler & Anvisningar, 2016). Att skriva tydliga riktlinjer för vad som har              

högt journalistiskt värde och inte är naturligtvis inte en lätt uppgift. Men att döma av               

resultatet i vår undersökning så stämmer det journalistiska innehållet bra överens med            

tidigare forskning som gjorts på nyhetsvärdering. Det vill säga journalisternas och           

redaktörernas urvalsprocess av material som i slutändan blir till nyhetsstoff; samt hur stort             

man slutligen väljer att dra på nyheten (Peterson, 1979). Vi kan fort konstatera utifrån              

resultatet i den kvalitativa undersökningen att majoriteterna bilderna skildrar någonting          

negativt, vilket stämmer överens med kriteriet negativitet, ett av de nyhetsvärderingskriterier           

som vi tar upp i teorikapitlet. Ett annat kriterium som ofta tycks uppfyllas är personifiering,               

det vill säga att fenomenet eller händelsen ofta illustreras med hjälp av en person.              

Sexbarnsmamman som blir tröstad på sin mans begravning i Kosovo (WPP99) illustrerar            

exempelvis en större konflikt genom att visa vad konflikten har gjort med hennes familj.              

Vilket gör det hela mycket lättare för en vanlig människa att ta till sig. Många av vinnarna i                  

Årets Bild visar upp händelser ur antingen kulturellt eller geografiskt närliggande länder,            

något som visat sig vara viktigt i nyhetsvärdering (Peterson, 1979). Bland annat är en              

oproportionerligt stor del av bilderna tagna i Sverige. Denna tendens syns däremot inte lika              

tydligt i World Press Photo, vilket kanske beror på att det är en internationell tävling som inte                 

tydligt har någon specifik geografisk koppling. 

 

Sontag (2004) menar att fotografier kan antas behöva chockera för att kunna frammana             

känslor samt kritisera och uppmana till förändring. Man kanske kan argumentera att upprepad             
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exponering för upprörande bilder kan medföra att människor vänjer sig och att den där              

chocken avtar. Men Sontag menar att även om människor vänjer sig och inte njuter av att se                 

upprörande bilder, så finns det bilder man inte kan sluta titta på. Det finns bilder vars                

fruktansvärda vittnesmål fortsätter uppröra och fängsla, eftersom man inte klarar av att se på              

dem så ofta (Sontag, 2004). Bilden av de döda barnen som bärs genom en gränd är exempel                 

på sådana bilder. Denna bild är även ett exempel på en bild där redigeringen sticker lite i                 

ögonen. Det är en välredigerad bild, men ansiktena på männen i gränden upplevs lite för               

upplättade för de ljusförhållandena som finns i gränden. Överdriven redigering kan minska            

trovärdigheten i en bild (Mäenpää, 2014), vilket kanske inte är fallet här, men det var något vi                 

båda reagerade på.  

 

De flesta av bilderna vi analyserat är lätta att läsa av med ögat. Huvudpunkten i bilden                

markeras ofta med linjer som leder in ögat till ett ansikte (t ex. WPP99) eller genom att lysas                  

upp (t ex. WPP02). Ett flertal av bilderna är också synligt vinjetterade. Det vill säga att bilden                 

blir ljusare in mot mitten och mörkare ut mot hörnen, vilket på ett subtilt sätt håller kvar                 

blicken inne i bilden. Bilder med en specifik person som huvudmotiv tycks oftast vara              

halvporträtt, det vill säga tagna på ett sådant avstånd att personen upptar en stor del av bilden                 

men fortfarande ger utrymme för miljö och andra personer. I majoriteten av bilderna finns              

ingen ögonkontakt mellan motiven och kameran, vilket förstärker intrycket av neutralitet. Det            

skapar en illusion av att fotografen inte är en aktiv deltagare i scenen (Andén-Papadopoulos,              

2000). Detta gäller dock främst för bilder som är tagna under ett händelseförlopp. Motsatsen,              

det vill säga att motivet tittar in i kameran dock skapa en annan koppling till människan som                 

person (se exempelvis WPP11 & ÅB14). 

 

Pojkarna som går i skolan i en ruin (ÅB00) är ett exempel på det som Sontag beskriver som                  

att "det finns skönhet i ruiner" (Sontag, 2004). Med det menar hon att förödelse och lidande                

också kan vara vackert. Bilden är estetiskt tilltalande, de olika blickfången ramas in av              

dörröppningarna som blir till geometriska former och skapar en motsättning mellan varandra            

som gör bilden intressant att titta på. Blicken hoppar mellan pojkarna som läser och den               

mörka skuggan i bakgrunden. Detta är typiska visuella grepp som kan användas för att skapa               

intresse och harmoni i bilden (Carlsson & Koppfeldt, 2003).  
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Att mörka ner bildens kanter för att föra fokus mot mitten är ett grepp som vi kan återfinna i                   

flera bilder i vårt urval. Bilden på barnbegravningen (ÅB13) har en mörk vinjettering och              

vissa partier är nästan igenbeckade, men männens ansikten upplevs nästan vara för ljusa för              

sin omgivning. Detta gör att fokus dras till deras ansikten. Den sörjande kvinnan i Kosovo               

(WPP99) verkar också vara upplättad i ansiktet för hennes hud är märkbart ljusare än de               

andras. Bilden är också tydligt vinjetterad. I bilden från explosionen i Norge (ÅB12) har              

fotografen gjort märkbara redigeringar i bilden. Vissa element, som de två personerna i ena              

hörnet vilka vi just nu kallar hjälparbetarna, bilen och marken i vänstra hörnet ser ut att ha                 

tonats ner och gjorts mörkare, för att på ett subtilt sätt döljas men inte tas bort. I kontrast till                   

detta ser mannen på marken ut att nästan lysa, så ljus är hans bröstkorg i förhållande till                 

hjälparbetarens ansikte.  

 

World Press Photo har på senare år satt upp tydliga riktlinjer för vad som räknas som                

överdriven redigering och manipulation, och dessa riktlinjer har även Årets Bild tagit efter             

(What counts as manipulation?, 2016; Regler & Anvisningar, 2016). I dessa riktlinjer sägs det              

bland annat att otillåten redigering är att ta bort detaljer ur bilden, både genom manipulation               

och genom att tona ner eller lätta upp områden. Däremot är det tillåtet att beskära bort                

detaljer som anses vara oviktiga. Var gränsen mellan viktiga och oviktiga detaljer går är              

kanske inte helt klar och inte heller helt lätt att avgöra utan att ha ett original och en redigerad                   

variant att jämföra mellan.  

 

Begravningståget med de döda barnen i Palestina (ÅB13) och den uttorkade bebisen i             

Pakistan (WPP02), är fotograferade rakt framifrån respektive rakt uppifrån. Bilderna är           

närgångna och de döda barnens ansikten visas tydligt. Däremot är bilden på mannen som              

skadats av explosionen i Norge (ÅB12) fotad på lite avstånd och från sidan, och även om                

man ser mannens profil är bilden betydligt mer anonym. Detta kanske kan förklaras med att               

ju längre bort och ju mer exotisk en plats är, desto troligare är det att visa offer och döda rakt                    

framifrån (Sontag, 2004). Bilden vann i svenska Årets Bild, så kanske eftersom Norge är              

Sveriges grannland och ligger även närmare kulturellt än till exempel Palestina, valde            

fotografen att tävla med en mindre utlämnande bild. Om det är etiskt försvarbart att visa               

mindre hänsyn för offer från fjärran länder är svårt att svara på. En del av bildjournalistikens                

ideologi är att förmedla sanna och etiska bilder (Mäenpää, 2014), vilket inte alltid är helt               
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enkelt. Att förmedla sanningen innebär att man speglar verkligheten, om denna verklighet            

består av andra människors lidande kanske fotografen tummar på den etiska avvägningen för             

att visa en mer rättvis och verklighetstrogen bild. Dessa två ideal, etiken och sanningen,              

kanske inte alltid går att förena. Vilken väg fotografen väljer att gå - i allt från vilka ideal och                   

normer man följer till hur bilden ramas in och fotograferas - görs delvis efter eget tycke och                 

smak men också från professionella värderingar. Detta är den professionella subjektiviteten,           

där den kreativa friheten ges utrymme men där fotografen eller journalisten ändå håller sig till               

professionella värderingar (Salgado & Strömbäck, 2011). 

 

Som vi konstaterade i den kvantitativa analysen kan man ur ett postkolonialt perspektiv             

hävda att västvärlden genom att enbart visa en viss typ av bilder från vissa platser göra att                 

detta enbart förknippas med detta (Bowers, Meyers & Babbili, 2004; Sontag, 2004). Detta             

kan vi i det kvalitativa resultatet också peka på, med exempel som de döda barnen i Palestina                 

och Pakistan, i jämförelse med den skadade mannen i Norge. Kanske har det, ur ett               

västerländskt perspektiv, dels med den kulturella närheten att göra - man visar respekt mot              

Norge - och dels med att Pakistan och Palestina redan förknippas med lidande och död, därför                

reproduceras dessa stereotyper.  

 

 

 

6. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att knyta ihop studien och titta på, samt reflektera kring vad det är                  

vi har kommit fram till. Syftet med studien var att undersöka vilka ideal som manifesteras i                

två stora bildjournalistiska tävlingar – en internationell och en svensk – samt huruvida det              

finns likheter eller skillnader mellan dessa tävlingar. Vårt resultat pekar på det som tidigare              

forskning också konstaterat, nämligen att krig och lidande är ett tema som överrepresenteras             

inom bildjournalistiska tävlingar. World Press Photo går helt i denna linje, men Årets Bild              

skiljer sig något, eftersom de utöver krig också representerar en större bredd av teman. Denna               

skillnad hävdar vi grundar sig i att nyhetsvärderingen på en internationell tävlingsplattform            

skiljer sig från den inom ett land. Tidigare jämförelser (Greenwood & Smith, 2007) har pekat               

på liknande skillnader mellan olika tävlingar. I Årets Bild tävlar nämligen nyheter som har ett               
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stort internationellt värde mot inrikesnyheter som har högt nyhetsvärde inom Sverige, men            

inte utanför. Om man utgår från att geografisk närhet bidrar till att öka nyhetsvärdet, kan man                

argumentera för att andra tävlingar som hålls inom ett land visar samma tendenser.             

Internationella tävlingar kanske värderar händelser med tydlig lokal vinkel lägre, och stora            

internationella händelser högre. Det kan vara på sin plats att tydliggöra här att den skillnad               

som vi ser mellan tävlingarna på nationell och internationell nivå inte nödvändigtvis innebär             

en skillnad i bildjournalistiska ideal eller normer. Utgår man ifrån de två premisserna att              

nyhetsvärderingen är en viktig del av bildjournalistiska ideal, samt att nyhetsvärdering ter sig             

olika på nationell och internationell nivå så landar man i att även bildjournalistik kommer att               

se annorlunda ut på nationell och internationell nivå – trots att idealen är de samma. Detta är                 

inte en generaliserbar slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning, men det är en intressant               

utgångspunkt för vidare forskning.  

 

Vi kan se att de vinnande bilderna i vårt urval går i linje med rådande normer i                 

nyhetsvärdering. Både World Press Photo och Årets bild specificerar i reglerna att            

bedömningen utgår bland annat från bildens journalistiska relevans. Begreppet utvecklas inte           

så mycket närmare i någon av tävlingarna, men det vore kanske inte så långsökt att dra                

slutsatsen att bedömningen av en bilds journalistiska relevans eller kvaliteter inte skiljer sig             

så långt från den beslutsprocess som sker vid nyhetsdesken på ett givet mediehus. Dessa              

tävlingar har kort sagt kanske etablerats som en sista utpost i medielogikens sållningsprocess.             

En sista utsållning av årets producerade bildjournalistik. 

 

Det ska dock noteras att bilder inte är helt svartvita - metaforiskt menat. Vissa av de bilder vi                  

kodat och analyserat tillhör är inte helt lätta att placera inom ett tema, eftersom de är mer                 

komplexa eller faller inom flera teman. Som fallet med bilden på Anna Lindh, vilken              

föreställer ett brottsoffer och en högt uppsatt politiker. För att få en uppfattning hur en               

bredare publik uppfattar denna bild som exempel - då det var den bild vi var mest oeniga om                  

- hade kanske varit att göra fokusgrupper och låta dem diskutera och tolka olika bilder. Detta                

skulle vara intressant att forska vidare om.  

Om man nu utgår från att rådande bildjournalistiska normer och ideal manifesteras och             

reproduceras genom årliga fototävlingar, kan man sedan fråga sig hur detta påverkar det             
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dagliga nyhetsarbetet. Detta skulle också vara en intressant aspekt att forska vidare om och              

kanske intervjua yrkesverksamma fotografer, redaktörer och chefer ge svar på det.  

 

Man kan argumentera att vi som är författare till denna studie kanske har ett snävt perspektiv,                

eftersom vi själva är yrkesverksamma bildjournalister och därför förmodligen till viss mån            

delar de professionella ideal som vi undersöker. På så vis kanske vi ser på bilder på ett annat                  

sätt, än människor som bara ser slutprodukten i tidningen. Kanske skulle det i vidare studier               

kanske vara intressant att undersöka hur andra människor ser på bilder av krig och lidande               

eller vad de anser vara en bra bild.  

 

Nästa fråga som är värd att resonera kring är på vilket sätt, mer precist, som tävlingar inom                 

bildjournalistik verkar som normgivande. Säkerligen finns det andra faktorer som spelar in en             

jämbördig roll i processen, exempelvis hur stort utrymme olika slags bilder får i olika              

tidningar, eller hur mycket spridning olika bilder får i sociala medier. Vi tror emellertid att               

alla dessa faktorer och många fler är en del i en större process där normer och ideal får en                   

chans att förändras, men också upprätthållas. Tävlingsresultatet kan på så vis alltså både ses              

en bidragande orsak, men också som en indikator på den rådande norm som finns. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1:  
Kodinstruktioner kvantitativ undersökning: Temadefinitioner 

Krig 
Slagfält/förstörelse 
 

Hjälplösa 
krigsoffer/flyktingar 

Avrättning/död 

 
Scener med konfrontation mellan aktörer i konflikten, bilder som tydligt visar 
utrustad militär, eller miljöer som visar tecken på tidigare strid. 

Bilder som skildrar levande människor som drabbats av krig utan att själva vara 
en del av konflikten. T ex. sörjande familjemedlemmar, flyktingar. 

Bilder som visar militär/civila som dött eller uppenbarligen kommer dödas i 
samband med konflikten. 

Sociala problem Problem relaterade till sjukdom, folkhälsa, boendefrågor, kunskapsklyftor, 
brister i välfärden. Bilder av arbetslösa, fattiga, drogmissbrukare och på andra 
sätt missgynnade. Sociala strukturer som förtrycker mänskliga rättigheter hos 
minoriteter, missgynnade grupper och kvinnor. Offer av svält.  

Demonstration Civila som genom aktion visar sin ställning i sociala, kulturella eller politiska 
frågor eller sätter sig emot etablissemanget. Exempelvis demonstrationståg, 
sammandrabbningar mellan demonstranter och ordningsmakt. 

Brott/terrorism Bilder som visar effekterna av- eller pågående kriminella handlingar eller 
terroraktioner. Polis, rättsprocesser, åtalade brottslingar, offer för brott/terror. 
Terroristaktioner med avsikt att döda civila och förstöra. Bomber, kapning av 
flygplan, båtar osv. 

Naturkatastrof/ 
klimathot 

Bilder som visar effekterna av eller pågående naturkatastrofer eller 
väderfenomen. Scener som visar hot mot människor och miljö samt visar 
efterdyningarna av naturfenomen som översvämningar, torka, jordbävningar, 
vulkanutbrott, laviner, stormar osv. 

Etniska frågor Händelser och scener som uppstår ur etniska eller rasrelaterade frågor. 
Konflikter, integration, politiska händelser och medborgarrättsrörelser, osv. 

Sport Atleter i tävlingar, och sportarrangemang. Ögonblick av förlust eller vinst.  

Framstående 
personer 

Bilder på personer med högt allmänintresse, såsom politiker, nationella och 
internationella ledare samt underhållare, skådespelare, forskare, författare osv.  

Olyckor Situationer som står mellan liv och död. Människor vars liv är i fara, eller 
räddningsaktioner. Exempelvis bilolyckor, flygplanskrascher, urspårningar, 
bränder osv. 

Mänskligt 
intresse/udda 
företeelser 

Fina, känslosamma eller sällsynta ögonblick som berör. Lättsamma nyheter 
som lockar till leende och skratt. Ovanliga eller udda händelser.  
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Bilaga 2:  

Bilder till kodning och analys 

Fotograf, tävling och årtal då bilden vann 

 
Foto: Francesco Zizola 
World Press Photo 1997 

 
Foto: Hocine Zaourar 
World Press Photo 1998 

 
Foto: Dayana Smith 
World Press Photo 1999 

 
Foto: Claus Bjørn Larsen 
World Press Photo 2000 

 
Foto: Lara Jo Regan 
World Press Photo 2001 

 
Foto: Erik Refner 
World Press Photo 2002 
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Foto: Eric Grigorian 
World Press Photo 2003 

 
Foto: Jean-Marc Bouju  
World Press Photo 2004 

 
Foto: Arko Datta 
World Press Photo 2005 

 
Foto: Finbarr O'Reilly 
World Press Photo 2006 

 
Foto: Spencer Platt 
World Press Photo 2007 

 
Foto: Tim Hetherington 
World Press Photo 2008 
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Foto: Anthony Suau 
World Press Photo 2009 

 
Foto: Pietro Masturzo 
World Press Photo 2010 

 
Foto: Jodi Bieber 
World Press Photo 2011  

 
Foto: Samuel Aranda 
World Press Photo 2012 

 
Foto: Paul Hansen 
World Press Photo 2013 

 
Foto: John Stanmeyer 
World Press Photo 2014 
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Foto: Mads Nissen 
World Press Photo 2015 

 
Foto: Warren Richardson 
World Press Photo 2016 

 
 

 
Foto: Suvad Mrkonjic 
Årets Bild 1996 

 
Foto: Torbjörn Andersson 
Årets Bild 1997 

 
Foto: Torbjörn Andersson 
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