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Abstract  

En undersökning av vinnarbilderna i World Press Photo of the Year mellan 1999‐2008. 

World Press Photo är världens största fototävling och är prestigefylld att vinna för 

pressfotografer. Syftet var att undersöka vad de senaste årens bildjournalistik förmedlar 

till sina betraktare genom nyhetsbilderna som vunnit World Press Photo of the Year 

under 2000‐talet. Syftet har förgrenat sig i frågeställningarna: 

Vilka teman har vinnarbilderna i World Press Photo of the Year mellan 1999‐2008?  

Vad förmedlar innehållet i bilderna? 

Vad finns det för likheter och skillnader mellan bilderna?  

Studien är en kvalitativ undersökning där vi gjort bildanalyser av vinnarbilderna i World 

Press Photo of the Year mellan 1999‐2008. Vi har använt oss av semiotisk och retorisk 

bildanalys. Resultaten visar att vinnarbilderna som representerar det bästa inom 

bildjournalistiken visar ett begränsat antal teman, krig, sociala problem och fattigdom 

samt naturkatastrofer. De flesta bilderna är från Asien och framförallt Mellanöstern. 

Bilderna är negativt laddade och människorna på bilderna visar oftast sorg och lidande. 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1. INLEDNING  

1.1 Problembakgrund 

Varje dag översvämmas vi av nyheter och nyhetsbilder genom medierna.  Vi blir 

uppmärksammade på vad som händer i världen och platser som vi aldrig besökt känns 

bekanta, eftersom vi tror oss veta hur det ser ut genom medierapporteringen.  

För att bilda sig en uppfattning om nutidens nyhetsbilder kan man titta på världens 

största fototävling, World Press Photo. Tävlingen är prestigefylld och kan ge en skjuts i 

karriären för den som lyckas, till exempel ett bättre jobb eller en högre lön (Greenwood 

& Smith 2007).  Tävlingens syfte är att visa trender och bildjournalistikens utveckling 

världen över. Varje år premieras pressbilder i olika kategorier som sport, porträtt och 

nyhetsreportage. Den största kategorin är World Press Photo of the Year, vinnarbilden i 

den kategorin anses vara årets bästa nyhetsbild (www.worldpressphoto.org).  

Tidigare forskning som studerat vinnarbilder i Picture of the Year och Pulitzer Price 

visar att det är ett begränsat antal teman bland bilderna som ger en stereotyp bild av 

utvecklingsländer som våldsamma och konfliktfyllda. (Greenwood & Smith 2007). Även 

medierna uppmärksammar i stort sett bara utvecklingsländerna i tider av konflikt och 

vår bild av dem är som våldsamma och länder fyllda av misär. Ju längre det geografiska 

och kulturella avståndet blir desto hemskare blir bilderna. Lidande människor 

porträtteras på ett direkt sätt och den hänsyn man visar brottsoffer i vår närmiljö 

förekommer inte på samma vis. (Sontag 2003).  

Men alla händelser världen över får inte samma bevakning. För utvecklingsländer är 

sannolikheten att synas i pressen större vid allvarligare händelser och framförallt om 

det samtidigt påverkar länder och människor i västvärlden. När katastrofer drabbar 

människor i vår närhet eller med människor vi kan identifiera oss med, som har 

liknande kulturell bakgrund, ökar nyhetsvärdet (Hvitfelt 1985). En bussolycka i Ånge 

med tio döda skolbarn skulle förmodligen få större medial uppmärksamhet i Sverige än 

ett jordskalv i Filippinerna med 50 000 döda (om det inte är svenskar inblandade 

förstås). 

Hur vi ser på världen styrs i stor utsträckning av den information vi får igenom 

medierna, vi litar på att det de förmedlar är tillförlitligt. Pressbilder ses, till skillnad från 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målningar eller andra avbildande konstformer, som direkta avbilder. Detta beror till stor 

del på de tekniska förutsättningarna vid fotograferandet, kamerans mekaniska 

uppfångande av ljus men också att fotografen måste vara på rätt tid och plats för att få 

sin bild (Barthes 2006).  Pressfotots särskilda förmåga är att kunna försäkra objektivitet 

och bilden som en kopia av verkligheten, även om inte så är fallet. Nyhetsbilder har 

därmed en stor makt att kunna forma våra världsbilder (Andén‐Papadopoulos 1994). 

Pressfotografer såväl som skribenter levererar inte något förutsättningslöst, objektivt 

material som speglar verkligheten just som den är, utan illustrerar världen genom 

journalistikens och vår västerländska kulturs idéer om hur den ska se ut (Andén‐

Papadopoulos 2000). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en analys av vinnarbilderna från World Press Photo of 

the Year mellan 1999 och 2008 visa tendenser inom dagens bildjournalstik. 

Vilka teman har vinnarbilderna i World Press Photo of the Year mellan 1999‐2008? 

Vad förmedlar innehållet i bilderna? 

Vad finns det för likheter och skillnader mellan bilderna?  

1.3 Avgränsning  

Vi har valt att undersöka nyhetsbilderna som premierats i den internationellt erkända 

fototävlingen World Press Photo of the Year. Bilderna som vinner den välrenommerade 

tävlingen visas över hela världen och blir förebilder för framtida bildjournalistiska 

projekt. Vi har använt en kvalitativ metod med utgångspunkt i semiotisk och retorisk 

innehållsanalys. Dels för att vi velat göra ingående bildanalyser och dels för att få en bild 

av 2000‐talets moderna bildjournalstik. Fokus ligger på själva bilderna och inte 

fotograferna och deras tankar kring sitt arbete. Inte heller har vi undersökt hur juryn 

bedömer när de ska utse en vinnare.  

Målet var att undersöka hela första decenniets bilder under 2000‐talet, men eftersom 

2009 års bild ännu inte är utsedd (februari 2010) så var det tyvärr inte möjligt inom 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tidsramen för uppsatsen. Den första bilden i undersökningen är 1999 års World Press 

Photo of the Year, som blev utsedd år 2000.  

1.4 Disposition  

Uppsatsens första kapitel börjar med inledningen där vi ger en beskrivning av områdets 

problembakgrund. Vi formulerar därefter ett syfte med frågeställningar som vi ska 

besvara i uppsatsens senare kapitel. Andra kapitlet innehåller de teorier som vi valt att 

stödja vår undersökning mot. I kapitel tre presenteras metoderna och hur vi ska 

använda oss av dessa. Vi förklarar olika begrepp som finns i analysmodellen för att 

konkretisera vad vi ska titta på i bilderna.  I resultatdelen så presenterar vi bilderna och 

vad vi kommit fram till i bildanalyserna. I slutet av kapitlet kopplar vi teorierna till 

resultatet i en analysdel. Vi besvarar våra frågeställningar och presenterar våra 

slutsatser i kapitel fem. Det sista kapitlet består av vår egen diskussion kring ämnet och 

det vi kommit fram till i undersökningen. 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2. TEORI 

2.1 Pressbildens roll 

I ”Pressbild som världsbild” (1994) skriver medieforskaren Kari Andén‐Papadopoulos 

om pressbildens roll att förmedla världsbilder och pressbildens ontologiska status, som 

sanna kopior av verkligheten. Bildens speciella förhållande till verkligheten är vida 

omdiskuterat och pressfotografin beskrivs ofta handla om ”konsten att vara där” och 

som ”fönstret mot verkligheten”. Andén‐Papadopoulos skriver att det är teoretiskt naivt 

att tro att fotografier skulle vara några genomskinliga kopior av verkligheten. Men hon 

vill inte heller reducera dem till språkliga tecken. Bilder har förmågan att ses som om de 

vore verkliga. Fotografiers förmåga att framstå som naturliga ger dem makt att förmedla 

ideologi.  Slutsatsen i Pressbild som världsbild är att den pressfotografiska bildens makt 

att forma våra världsbilder ligger i förmågan att ”garantera” objektivitet under det att 

den i själva verket förmedlar ideologi. Makten att ge upphov till världsbilder kan inte 

kopplas till enskilda pressfotografier, utan det är alla pressfotografiernas tillsammans, 

den dagliga konsumtionen av dessa ideologiska bilder, som kan bidra till att forma våra 

grundläggande perspektiv på omvärlden (Andén‐Papadopoulos 1994).  

Kari Andén‐Papadopoulos har studerat bilderna i svensk press i samband med 

Vietnamkriget, ”Kamera i krig” (2000). Den sammantagna bilden av fotografierna i 

hennes studie visar två olika kulturer på helt olika vis, den västerländska mannen 

genom soldaten som modig, med makt och fysisk och politisk styrka. Motsatsen är den 

asiatiska kvinnan som framställs feminin, maktlös, anonym, känslosam, passiv och 

patetisk. De förkroppsligar tabuerade drifter i den patriarkala västerländska kulturen 

(Andén‐Papadopoulos 2000). 

Den västerländska kulturens judisk‐kristna symbolsystem är inbyggt i 

pressfotografernas medvetande. Pressfotografiet är i många fall ikongrafiskt och ger en 

andlig, religiös dimension åt lidandet, en högre mening. Den västerländska bildhistorien 

står till grund för dagens pressfoton och traditionella myter och symboler gestaltar 

kriget (Andén‐Papadopoulos 2000). I Pressbild som världsbild skriver Andén‐

Papadopoulos om bilder som skapas av bilder, den västerländska konst‐ och 

bildhistorien är viktig när man ser till fotografens val av motiv och förhållningssätt. Den 

västerländska fotografens mentala bildbank. Det är lagrade erfarenheter och minnen av 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bilder som senare tar sig uttryck i nya bilder, pressfotografier (Andén‐Papadopoulos 

1994). 

Dokumentärfotografen vision att skapa patos och sympati i bilderna gör att lidande och 

fattigdom görs vacker och med förhöjd värdighet. (Andén‐Papadopoulos 2000). 

Människors lidande blir till estetik. Men samtidigt som bilderna förskönar en brutal 

verklighet kan de ge en större värdighet och integritet till människorna som kan få en 

viss respekt från publiken. Det kan vara så att skönheten i bilderna gör det lättare för 

betraktaren att ta till sig och engagera sig i lidandet, även om bilderna riskerar att 

uppfattas som abstrakta konstverk än som faktiska dokument av en politisk verklighet 

(Andén‐Papadopoulos 1994). 

2.2 Pressbilden i tävlingar  

Medieforskarna Keith Greenwood (Missouri School of Journalism Columbia) och C. Zoe 

Smiths (Missouri School of Journalism Columbia) är författare till ”How the world looks 

to us” (2007) där de undersökt vinnarbilderna i Picture of the Year och jämfört 

resultatet med en tidigare studie av medieforskarna Yung Soo Kim och C. Zoe Smith om 

vinnarbilderna i Pulitzer Price (2005). Fokus låg på att undersöka vilka internationella 

händelser och vilka geografiska områden som var representerade i vinnarbilderna. 

Resultaten som Greenwood och Smith kom fram till var att det var ett begränsat antal 

teman ibland bilderna som förstärker fördomar om utvecklingsländer som våldsamma 

och konfliktfyllda områden (Greenwood & Smith 2007).   

 

Den överlägset största gruppen av bilder i Pictures of the Year är bilder från krig och 

konfliktområden, följt av fattigdom och sociala problem. Greenwood och Smith menar 

att publiken får en bild av världen som våldsam, konfliktfylld där händelser från vissa 

områden dominerar. Bilderna i alla kategorier tenderar även att skildra och rapportera 

om tillfälliga, episodiska händelser. Ett exempel är en bild som innehåller fattigdom och 

sociala problem, skildrar till exempel oftare en temporär flyktingkris i Afrika än en 

långsam kulturell utveckling (Greenwood & Smith 2007). 

Medieforskarna Hun Shik Kim och C. Zoe Smith har i studien ”Sixty years of showing the 

world to America” (2005) gjort innehållsanalys av vinnarbilderna i Pulitzer Price mellan 

1942 och 2002. De menar att nyhetsbilder från internationella händelser har en 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informerande och viktig roll för amerikanernas förståelse inför andra kulturer och 

länder. Undersökningen visar att teman som krig och konflikt dominerar vinnarbilderna 

från internationella händelser. Studien visar också att teman i bilderna är mer varierade 

när de kommer från USA, men likväl visar de oftast negativa nyheter (Kim & Smith 

2005). 

Bildens förmåga att förmedla att det är en kopia av verkligheten, gör att publiken 

baserar sina slutsatser på vad de ser, till exempel när det handlar om nyheter från andra 

länder och främmande kulturer. Bilden är kraftfullare än text i nyhetsförmedlingen och 

kan lättare få publiken att oroa sig och bry sig om ämnet. Publiken överför sen sina 

bedömningar och slutsatser till liknande nyheter om till exempel avlägsna länder och 

det riskerar att förstärka eller etablera nya fördomar (Greenwood & Smith 2007). 

Eftersom bilderna vanligtvis skildrar episodiska händelser, delvis eftersom det är lättare 

att fotografera en singelbild med flyktingar i en matkö än att i en enda bild fånga en 

kulturell utveckling och förändring i ett utvecklingsland. Att avbilda kulturella 

förändringar skulle ge publiken en mer komplex helhetsbild av de som lever i 

främmande och avlägsna länder, men det skulle ta tid och kräva stort bildmaterial. 

(Greenwood & Smith 2007). 

Slutligen anser Greenwood och Smith att pressfotograferna behöver mer tid för att 

kunna utveckla djupare bildberättelser och göra återbesök. De menar att det inte är bara 

är nyhetsorganisationerna som måste förändras, juryn i fototävlingarna har makt att 

förändra innehållet i internationella pressfototävlingar. Oavsätt om juryn har gått på 

fotografens mod eller originalitet har vinnarbilderna i över 60 år tenderat till att vara 

standardiserade. Greenwood och Smith anser att om de bilderna presenterar det bästa 

av bildjournalistik och utgör ett exempel för vad andra fotografer ska sträva efter, är ett 

erkännande av fotografier som förmedlar en icke‐episodisk händelse och har ett 

engagemang att över lång tid utveckla en bildberättelse än att bara fotografera, 

nödvändigt för att det ska ske en förändring (Greenwood & Smith 2007). 

2.3 Bilder av lidande  

En välformulerad text kan väcka känslor i oss. Vi kan låta oss ryckas med i det textens 

berättar. Det kräver en viss del fantasi, vi måste bygga upp inre bilder av det som sker. 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Med fotografier blir det en annan sak. Där talar det visuella sitt tydliga språk, vi ser ju 

det vi ser. Taget ur sitt sammanhang kan en bild bli obegriplig, vi förstår inte 

sammanhanget eller historien bakom. Men trots avsaknad av kontext talar bilden till oss. 

Den förmedlar en känsla så snart vi lagt ögonen på den, till skillnad från texten som bara 

är bokstäver på ett papper tills dess vi väljer att ta den till oss (Sontag 2004). 

Fototeoretikern Susan Sontag skriver om bilder som föreställer lidande människor och 

hur vi påverkas av att se sådana bilder.  Under krig används bilder på flera sätt, de bildar 

opinion och de underblåser hat. Under kriget mellan serber och kroater användes bilder 

på barn som dödats under beskjutningar i båda läger för att öka stridslystnaden och 

föraktet mot fienden.  Samma barn och samma bilder visades alltså, endast bildtexterna 

ändrades. Bilder från krig kan också väcka motsatta känslor och öka protesterna och 

underblåsa pacifistiska åsikter. Opinionen kan vända för eller emot krig beroende på 

vad för bilder som visas (Sontag 2004). 

Susan Sontag skriver att blod och elände säljer, och att det inte är någon hemlighet. 

Framförallt kvällspressen som lever på lösnummersförsäljning är beroende av 

sensationella och ofta negativa nyheter på löpsedlarna. De flesta människor i 

västvärlden möter krig och katastrofer just på det sättet, via löpsedlar och fotografier 

eller tv inslag när vi själva sitter i våra trygga hem. Korta inspelade videoklipp från 

något krig blir vardagsmat och rapporteringen kring dem utgör hela vår bild av vad krig 

innebär, eftersom det är något vi aldrig upplevt själva (Sontag 2004). 

På grund av den mängd av bilder som vi möter varje dag kan vi lätt bli avtrubbade mot 

dem. Det handlar egentligen om en vanesak, bilderna är inte trevliga att se på men de 

visar heller inget som vi inte sett förut. Ett exempel är historierna kring när biograferna 

visade sina första skräckfilmer och publiken hamnade i kollektiv chock. Nutidens filmer i 

den genren går inte ens att jämföra med hur de var på den tiden, de är alltså mycket 

värre med mer blod och trovärdigare effekter, men publiken har blivit mer oberörd.  

Bilder som föreställer olycksoffer är inte särskilt vanligt förekommande i pressen. Susan 

Sontag beskriver det som att självförvållande skador som inträffat av ren 

olyckshändelse inte är lika intressanta och inte värdiga att fotograferas som katastrofer 

och elände som inträffat på grund av vrede. ”Gudomlig eller mänsklig” (Sontag 2004). 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Offer från tragedier i västvärlden fotograferas inte på samma sätt. I Sverige har vi våra 

pressetiska regler som måste följas, den personliga integriteten måste respekteras och 

bildpublicering av människor i kris måste noga övervägas (Pressens samarbetsnämnd 

2007). Men enligt Sontag visar man inte samma hänsyn mot människor från främmande 

kulturer. Det blir ett vi och dem tänkande. Till exempel så ser man inte den sårade 

irakiske fången som en person som också är seende, utan endast som en vi kan se. Vi 

fotograferar honom och bilderna dras upp stort i tidningarna, utan tanke på att hans 

familj och vänner också kan få syn på bilderna en dag och bli ärrade för livet av dem 

(Sontag 2004). 

Susan Sontag menar att ju längre bort, kulturellt och geografiskt, som bilderna kommer 

ifrån, desto troligare är det att vi får se döda, döende eller sjuka människor som 

porträtteras nära och rakt framifrån. Vi har väl alla inre bilder av till exempel Biafrabarn 

med stora ögon och aidssjuka, avmagrade afrikanska familjer. Det beror ju inte på att vi 

verkligen har sett de här människorna, de flesta av oss har inte gjort det, men våra inre 

bilder är nog tydliga för det. Sontag menar att detta uppvisande av lidande människor 

från, för oss, okända delar av världen har sitt ursprung från den tid när afrikaner visades 

upp som djuren på zoo, som något exotisk men inte fullt lika mänskligt som den 

”civiliserade” världens människor. Hon menar följaktligen att sådana bilder dels väcker 

medlidande, men också en sorts handfallenhet. Man tror att det är oundvikligt med den 

sortens lidande och att det helt enkelt är livet lott för de drabbade i de fattiga delarna av 

världen (Sontag 2004). 

Vi människor är nyfikna på varandra och om vi kan få en glimt in i någon annans liv så 

tackar vi och tar emot. Genom att fotografera andra turistar vi i deras verklighet, vi tar 

med oss en del av dem genom våra bilder. Sontag kallar vårt överflöd av bilder som vi 

nästan maniskt samlar på för en fetisch. Vi vill så gärna se varenda liten del av världen, 

och eftersom fotograferande inte längre är ämna endast pressfotografen, så är det i 

större utsträckning möjligt att göra det (Sontag 2001).  

 Att fotografera är också ett sätt att hantera den verklighet man möter när man är på 

okända platser. När man sätter kameran framför ansiktet skapas en trygg distans och 

man slipper möta omvärlden på ett ”naket” sätt. Själva fotograferandet ger en känsla av 

lugn, och trots att fotografen inte är delaktig i situationerna han speglar så är han inte 

heller helt passiv, han tar ju bilder. 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Bildkonsumerandet, möjligheten att få se hela världen, gör inte att vi uppnår någon 

mättnadskänsla för bilder. Tvärtom, vi vill bara ha mer. Hemska bilder som når oss, och 

som visar något vi förut har sett, påverkar oss egentligen inte i någon större 

utsträckning. En känsla av obehag, ett sting av medlidande, men inget som vi inte skakar 

av oss relativt enkelt. Vi kräver nya höjder av lidande för att bli omskakade på riktigt, 

eftersom det lidande vi visuellt sett redan har utsatts för börjar kännas vardagligt 

(Sontag 2001). 

2.4 Nyheter och sociologi 

Medieforskaren Michael Schudson vid University of California skriver i ”The Sociology of 

News” (2003) om den sociologiska synen på nyhetsproduktionen. Den kan delas upp i 

två delar: den kulturologiska, berättande journalistiken som använder kulturella 

symboler och den social‐organisatoriska där man ser nyhetsproduktion som en produkt 

av företag, marknad och resurser. Den förra delen är inriktad på vad de ärver, än vad de 

skapar; de kulturella normer, värderingar och traditioner som påverkar 

nyhetsproduktionen (Schudson 2003). 

I det sociologiska perspektivet ses nyhetsmedier som att de står jämförelsevis 

oberoende i samhället, till skillnad från det politisk‐ekonomiska perspektivet. Den styrs 

av en dynamisk organisation som framförallt sker i kopplingen mellan journalister, 

nyhetskällor och redaktörer. Man utgår från den omgivande kulturen för att förstå 

nyheternas meningsproduktion. Det finns ett självklart symbolsystem, inom vilket 

journalister och myndigheter verkar. Den kulturella ordningen är delvis något styrande 

grupper och institutioner skapar, men också en given historisk kontext som formar dess 

verksamhet, i det här fallet nyheter (Schudson 2003). 

Sociologen Herbert Gans skriver i ”Deciding what’s news” (2004) om vilka händelser 

som blir nyheter och varför de blir det. Alla länder sätter sina egna intressen främst och 

händelser som det rapporteras om är till största del inrikesnyheter. Gans menar att 

nyheter från utlandet blir intressant för den amerikanska pressen i första hand när det 

rör amerikanska intressen, såsom ekonomi och de amerikanska medborgarnas väl och 

ve. En katastrof där amerikanske medborgare inte är inblandade behöver vara mycket 

större än om det finns drabbade från USA.  



  13 

En undersökning som gjordes på 60‐talet, som kallades ”the racial equivalence scale” 

undersökte man minsta antalet offer som behövde dö i en flygplansolycka i olika länder 

för att det skulle räknas som en nyhet värt att rapportera om i den amerikanska pressen. 

Ju längre det geografiska och kulturella avståndet var från USA (detta är även 

applicerbart på andra länder), desto fler offer krävdes för att olyckan skulle bli en nyhet. 

Fransmäns liv ansågs på det viset, indirekt, vara mer värda än exempelvis tjeckers (Gans 

2004). 

När journalisterna bestämmer vad som är värt att rapportera om räcker det inte att det 

rör den egna nationen, det måste också vara något nytt för att det ska bli intressant. För 

att journalisten ska kunna välja ut vad som räknas som nytt måste de också bestämma 

vad som är gammalt. Vidare måste de ta ställning till vad som är normalt, och då också 

onormalt‐ och därmed värt att rapportera om. Alla sådana val och bedömningar är 

grundvärderingar som journalisterna fått genom sin sociala och kulturella bakgrund. 

Många av de sätten som man väljer att bedöma verkligheten på är baserade på fördomar 

och inlärda synsätt, därför ligger det nära till hands att journalister skapar och 

förstärker stereotyper som känns familjära både för dem själva och för publiken (Gans 

2004).   

Många människor får all sin information från bilder och bildtexter eftersom de inte har 

tid eller lust att läsa igenom en hel nyhetsartikel. Bilderna står ibland för sig själva men 

för det mesta ska de illustrera texten, därför tar fotografer ofta en stor mängd bilder för 

att det sedan ska gå att ”matcha ihop” text och bild.  Professorn och bildforskaren Gert Z 

Nordström menar att nyhetsbilden inte ligger allt för långt ifrån propagandabilden, 

eftersom till exempel en tidnings politiska färg kan påverka bildurvalet för att få ”sin 

sida” att framstå i bättre dager (Nordström 1986). 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3.0 METOD 

3.1 Val av metod 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar behövdes en djupdykning i bilderna, 

därför valde vi att göra en kvalitativ undersökning av dem. Bilderna analyserades efter 

både semiotisk och retorisk bildanalysmodell eftersom de kompletterar och stärker 

varandra och gör därigenom resultatet mer tillförlitligt.  

3.2 Urval 

Analysenheterna består av vinnarna i kategorin World Press Photo of the Year under 

2000‐talet. Alla vinnnarbilder mellan 1999 och 2008 är med i undersökningen. Vi har 

valt bilder från de senaste tio åren för vi vill se hur bilder från aktuell och modern 

bildjournalistik ser ut. Varje år presenteras vinnarbilderna i februari och därför har 

2009 års vinnarbild ännu inte utsetts, därav perioden 1999 till 2008.  

3.3.1 Tillvägagångssätt  

Vi har använt oss av två analysmetoder när vi undersökt bilderna, semiotisk och retorisk 

bildanalys. Genom att använda två metoder för innehållsanalys fick vi fler analyspunkter 

och kunde besvara frågeställningarna bättre. Semiotisk bildanalys koncentrerar sig i 

högre grad på tecken och retorisk på känslouttryck och kroppsspråk. Förutom de 

metoderna har vi tagit reda på allmän information kring bilderna för att kunna 

presentera bildernas teman, var de är tagna och dylikt.  

Vi har analyserat alla bilder var för sig och jämfört vad vi kommit fram till med 

varandra. Vi diskuterade sedan våra resultat och kommit fram till en gemensam analys 

av varje bild. Våra analyser överensstämde mycket väl och den störta skillnaden var att i 

en bild hade vi två olika sorters punctum.  

3.3.2 Analysmall 

De punkter vi använt oss av i bildanalysen var i följande ordning; allmän beskrivning, 

semiotisk och retorisk. Vi använde nedanstående mall som en grund för analysen och 

skrev resultaten (nästföljande kapitel) i löpande text. 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Allmän beskrivning  Semiotisk bildanalys  Retorisk bildanalys 

Fotograf, 

tidning/bildbyrå, 

härkomst. 

Denotation – vad ser man 

i bilderna, 

grundläggande 

betydelser. 

Ethos – hur personer ser 

ut, kläder, kroppsspråk, 

gester, poser och status. 

Färg – svart‐vit/färg, 

mörk/ljus, kall/varm, 

hög/låg färgmättnad.  

Konnotation – 

associationer, 

bibetydelser det som 

finns bortom bilden. 

Logos – upplevs det som 

bilden försöker 

argumentera för en sak. 

Uppmanar till 

ställningstagande. 

Tema – vilket tema 

bilden innehåller, tar 

reda på fakta genom 

bildtexten.  

Studium eller punctum – 

finns det något särskilt 

som tilltalar i bilden.  

Phatos – vad för känslor 

väcker den hos 

betraktaren. Vilka 

känslor som personerna 

och omgivningen i bilden 

visar. 

Geografiskt område – 

vart bilden är tagen, tar 

reda på fakta genom 

bildtexten.  

Index, symbol eller ikon 

(eller inget). 

 

 

3.3.3 Allmän beskrivning av bilderna  

Roland Barthes ansåg svart‐vita bilder vara mer verklighetstrogna än färgbilder. Han 

menade att det svart‐vita visade sanningen medan färgen var något tillgjort och ett slags 

smink. Fotografiet visar något som var, och därför är det meningslöst att försöka 

levande göra det med färg (Barthes 2006). 

Färg: Hur bildens toner ser ut. Är bilden färg eller svart‐vitt, mörk eller ljus och har den 

hög eller låg färgmättnad? 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Tidigare studier visar att det är begränsat antal geografiska områden och teman som 

representeras bland vinnande nyhetsbilder i några av världens största fototävlingar 

(Greenwood & Smith 2007). Vi kommer använda bildtexterna till vinnarbilderna för att 

se under vilket tema och geografiskt område de representerar. Vi har även valt att 

använda samma kategorier av teman som Greenwood & Smith använt i sin studie.  

Teman: Vad för nyhetshändelse som bilden föreställer. Kategorierna är: krig/konflikt, 

fattigdom/sociala problem, demonstrationer/protester, olyckor, brott/terrorism, 

naturkatastrofer, ras/etniska problem, sport, kända personer och intressen/udda 

hobbies.  

Geografiskt område: Var bilden är tagen. Världsdel, land och stad.  

3.3.4 Semiotisk bildanalys 

Semiotik är en vetenskap som studerar tecken och deras betydelser. Övergripande så 

innebär det att det man ser, till exempel i en bild, förutom det visuella står för något 

annat . Semiotiken har sina rötter i antikens filosofiska läror. På 1900‐talet utvecklades 

den till en egen vetenskap, upphovsmännen var (för den anglosaxiska traditionen) 

amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce (1839‐1914) och (för den schweizisk‐

franska traditionen) lingvisten Ferdinand de Saussures (1857‐1913) (Lindgren & 

Nordström 2009). 

Pierce skapade en modell bestående av olika typer av tecken, som han kallade 

teckentriaden. Den består av ikon, index och symbol. De har alla olika betydelser och 

kräver olika förförståelse.  

Ikon: Det är något som liknar det som det föreställer. Till exempel så syftar en skylt med 

en sockerkringla inte på en kringla i sig, utan på ett konditori. En sko står för en 

skomakare och Mc Donalds typiska M för just hamburgerkedjan.  En bild av en kvinna 

med barn kan bli en ikon för Maria med Jesusbarnet. Välkända verk och avbilder som 

reproduceras i ny form, t.ex. som fotografi, blir ikoner av de verken (Lindgren & 

Nordström 2009). Klassiska konstverk som nattvarden och korsfästelsen avbildar 

bibliska händelser och de är populära att efterlikna inom fotografin, medvetet eller inte. 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Index: Har ett orsakssammanband som kan räknas ut med logiskt tänkande. Ett exempel 

är om man ser att det regnar utanför fönstret, så vet man att det är blött på marken. Ett 

klassiskt exempel är ingen rök utan eld (Lindgren & Nordström 2009). 

Symbol: Det är konventionella tecken som vi lär oss av vår kulturella bakgrund och den 

verklighet som vi uppfattar som riktig (Lindgren & Nordström 2009). Men har ofta ingen 

likhet med vad den representerar, som siffror, ord, trafikmärken och symbolerna för 

kvinna och man (Carlsson & Koppfelt 2009). Ett kors för oss står till exempel för 

kristendom och tro (Lindgren & Nordström 2009). 

Fototeoretikern Roland Barthes var av uppfattningen att även handlingar kan vara 

symboliska. Att ge blommor till någon man tycker om står som symbol för kärleken man 

känner (Nordström 2003).  

Denotation: den första nivån, bildens grundläggande betydelse, det man ser i bilden utan 

att tillskriva budskap och känslomässiga innebörder.  

Konnotation: den andra betydelsenivån handlar om kulturella associationer som man 

läser in i bilder, bibetydelser. När en association beskrivs som kulturell är den kodad, 

vad som till exempel anses vara manligt i en kultur kanske inte är det i en annan.  

Privat association: den tredje nivån, bibetydelser som en individuell konnotation, 

motsats till kulturella associationer som delas av en grupp. Den bygger på egna, privata 

erfarenheter som man personligen har med sig sen innan. Om en person till exempel 

blivit biten av en hund kan han känna obehag av att se en bild på en hund, medan andra 

kanske känner glädje och kamratskap eftersom de har andra personliga erfarenheter. 

Gränsen mellan de kulturella och privata associationerna kan vara flytande (Lindgren & 

Nordström 2009). 

Studium: när någon betraktar en bild och finner den helt okej. Bilden talar inte till 

betraktaren, men man godkänner den för vad den är. Man känner inga starka känslor, 

bilden berör inte och man förblir endast måttligt intresserad av den. Man gillar den eller 

ogillar, men varken avskyr eller älskar den (Barthes 2006). 

Punctum: de flesta bilder betraktar vi med ett rent studium, de når inte enda fram och 

träffar oss inte. Men när en bild har något extra, en detalj som vi får upp ögonen för och 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som vi inte kan släppa, då har bilden ett punctum. Små ”fläckar” i bilden som tilltalar oss, 

som får oss att känna någonting, det är punctum (Barthes 2006). 

3.3.5 Retorisk bildanalys 

Retorik var från början konsten att övertyga, den antika läran om hur man använder 

språket för att kunna uttrycka sig väl. I vårt samhälle handlar det dock om konsten att 

kommunicera övertygande, detta genom till exempel bilder, texter och grafik (Carlsson & 

Koppfelt 2003). 

Ethos: en talares karaktär, anseende, image, hur han framträder. I bilder tittar man till 

exempel på kroppsspråk, status och kläder (Carlsson & Koppfelt 2003). 

Logos: förnuft och omdöme, betyder argument och tanke. Informerar, upplyser och 

undervisar. Bilder som vädjar till förnuft och väcker aha‐upplevelser (Carlsson & 

Koppfelt 2003). 

Phatos: känslan, att väcka känsla, fruktan, upprördhet, längtan, hopp eller medlidande. 

Bilder som föreställer känsloyttringar. Till exempel människor som gråter eller skrattar 

(Carlsson & Koppfelt 2003). 

3.4 Metodproblem 

Vårt tillvägagångssätt är metodiskt med en analysmall som innehåller begrepp som vi 

har samma förståelse för. Men bildanalyserna är ändå till viss del subjektiva, det handlar 

om tycke, smak och även personliga associationer. När vi analyserat alla tio bilderna var 

för sig har vi sedan kommit fram till en gemensam analys av varje bild. Vi hade närmast 

identiska analyser, den största skillnaden var i 2003 års vinnarbild där vi hade två olika 

puntum. Då har vi valt att redovisa båda.  

3.4.1 Validitet 

För att uppnå en god validitet är det av vikt att operationalisera de teoretiska 

utgångspunkterna för att få goda indikatorer som kan besvara syfte och frågeställningar 

(Esaiasson 2007).  Vi har valt lämpliga modeller och begrepp som gör det möjligt att 

beskriva bilder på dels ett grundläggande plan, hur de ser ut, och ett djupare plan, vad 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de förmedlar.  Eftersom vi analyserar bilderna med samma metod så kan vi sedan 

jämföra bildernas skillnader och likheter.   

När det gäller extern validitet har vi inga generaliserande ambitioner att överföra våra 

resultat till en större population, som till exempel alla fototävlingar eller generellt när 

det gäller nyhetsbilder (Esaiasson 2007). 

3.4.2 Reliabilitet 

För att stärka reliabiliteten har vi definierat alla begrepp som vi kommer använda oss av 

i analysen utifrån litteraturen och vi kommer även göra en testanalys för att pröva 

reliabiliteten i våra analyser, för att se om vi kommer fram till samma sak (Esaiasson 

2007).  

Rent praktiskt kommer vi enskilt testa en tidigare vinnare av World Press Photo of the 

Year som inte ingår i undersökningen och sedan jämföra resultaten.  

När det handlar om tolkningar är det omöjligt att vara helt objektiv, så visst subjektivt 

tyckande kommer vara oundvikligt. Det är delvis det bildanalys går ut på. 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4. RESULTAT 

4.1 Bakgrund World Press Photo 

World Press Photo är en ideell organisation som grundades 1955 och har sitt säte i 

Amsterdam, Holland. I första hand arrangerar World Press Photo världens största 

fototävling där de bästa bilderna i olika kategorier utses en gång om året. Alla 

professionella pressfotografer världen över är välkomna att skicka in sina bidrag. Det 

går att tävla med både singelbilder och bildserier.  

En jury bestående av 13 personer med olika erfarenheter från bildbyråer, tidningar eller 

liknande utser i februari varje år vinnarna i de olika kategorierna. Organisationen har 

inget inflytande över vilka fotografier som premieras. Vinnarbilderna publiceras i en 

fotobok och visas upp i en resande fotoutställning som besöker 45 länder 

(www.worldpressphoto.org).  

4.2 Bildanalys  

1999 
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A man walks the streets in one of the largest gathering points for ethnic Albanian 

refugees fleeing violence in Kosovo.  

Fotograf: Claus Bjørn Larsen, Berlingske Tidene, Danmark 

Allmän beskrivning 

Färg: Svart‐vit, mörk bild med ljusa inslag 

Tema: Krig, civila, flyktingar 

Geografiskt område: Kukës, Albanien, Europa 

Semiotisk 

Denotation: Tre män i bilden, en i förgrunden och de andra snett bakom till höger. 

Mannen längst fram tittar i kameran. Hans näsa är tejpad och hans huvud är omlindat, 

och han har en sårig läpp. Alla tre har mörka kläder och de två bakre har mössor.  

Ansiktena syns tydligt på de två första, den tredje är i oskärpa. Man ser inte mycket av 

miljön de befinner sig i, men den är ljust grå och vit. Männen syns i halvbild men upptar 

nästan hela bildytan. 

Konnotation: Mannen i förgrunden är skadad. Han har blivit omplåstrad och tejpad. 

Hans läpp är sprucken med intorkat blod. Det är svårt att avgöra ålder på grund av 

bandaget, men han är skäggig och kan vara ca 40‐50 år. Alla tre ser smutsiga, speciellt 

mannen längst bak som är mörkare i ansiktet. Mannen i mitten ser yngst ut och har en 

rynka mellan ögonbrynen, som gör att han ser arg ut. Mannen längst bak blundar och ser 

lidande ut. De bildar en trio och ser ut att höra ihop, t.ex. som familj, grannar eller 

arbetskamrater. De ser ut att känna varandra och verkar vara på väg någonstans, man 

förstår inte sammanhanget men bilden är negativt laddad.  

Studium, punctum: Den blodiga och sårade läppen på den skadade männen är punctum. 

Ikon, symbol, index: Bilden är en ikon av de tre vise männen. Tre män sammansvetsade 

som är på väg någonstans. 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Retorisk 

Ethos: Mörk klädda och de två i bakgrunden bär mössa. Personen i förgrunden ser ut att 

leda men ser samtidigt maktlös ut. Positionerna som de har bakom varandra påverkar 

hur deras status ser ut att vara i gruppen.  

Logos: Bilden argumenterar inte för något.  

Pathos: De ser allvarliga och bistra ut. Personen i mitten verkar arg och vill kanske 

försvara de andra. De ser inte rädda ut. Man undrar vad som hänt med den skadade 

mannen och bilden väcker sympatier.  

 2000 

 

The mother of a Mexican immigrant family makes piñatas to support herself and her 

children. The family numbers among the millions of 'uncounted' Americans, people who 

for one reason or another have been missed by the national census and so don't exist in 

population records. Census records determine where new schools, hospitals, firehouses 

and basic social services are needed. Areas like Las Colonias, where this family lives, 

thus lack many amenities and have high illiteracy rates. 

Fotograf: Lara Jo Regan, Life, USA 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Allmän beskrivning 

Färg: Färg, mörk bild som är varm med låg färgmättnad 

Tema: Fattigdom, sociala problem  

Geografiskt område: Las Colonias, Texas, USA 

Semiotisk 

Denotation: Bilden är tagen inne i ett rum. Väggarna har olika färger, en är grå och de två 

andra är beige‐gula. Papperslappar hänger på några ställen på väggarna. Golvet är blått. 

Det är fyra personer i bilden, en kvinna och tre barn. Ingen av dem tittar i kameran. En 

pojke längs till vänster i bilen och har röd t‐shirt, vita shorts och är barfota. Han håller i 

någonting grönt som han samtidigt tittar på. I mitten mot väggen står en kvinna 

framåtlutad, hon står vid ett bord och på bordet står en kastrull på tidningspapper. Det 

står en sak med runda former som hon tar i. Kvinnan har brunt lockigt hår och en gul t‐

shirt med mönster. Längst fram i bilden sitter ett barn i en stol med ansiktet vänt åt 

kvinnan. Barnet är klätt i ett gult plagg med blommönster. Bakom honom (eller henne) 

står en pojke i grön tröja med mönster och text, har sina händer mot barnet i stolens 

huvud.  

Konnotation: Bilden föreställer tre barn och en kvinna, man antar att det är en familj och 

hon är barnens mamma. Hon är upptagen med att bygga en figur i papier‐maché, i 

kastrullen framför henne finns troligtvis tapetklister . I taket hänger en annan sak av 

papier‐maché, en fågel. Barnet som sitter ner ser ut att sitta i en rullstol och av hans eller 

hennes kroppsspråk ser barnet ut att vara utvecklingsstörd eller cp‐skadad. Pojken 

bakom har lagt handen på hans huvud och ser ut som han tar hand om sitt syskon. 

Rummet är slitet och ser ut som ett kyffe. I rummet innanför hänger en glödlampa utan 

lampkupa och man ser resterna av en blommig tapet. På väggarna sitter en almanacka, 

barnens teckningar, serierutor och en bild av Jungfru Maria. Personerna ser allvarliga 

och koncentrerade ut, men inte ledsna eller olyckliga. De har mörka, sydliga drag, 

kanske spanjorer. 

Studium, punctum: Det är en fin, lite rörlig bild där det händer saker, men har ingen 

speciell detalj som tilltalar, bilden är ett studium. 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Ikon, symbol, index: Bilden är inget av dessa.  

Retorisk 

Ethos: Pojken till vänster i bild har en röd t‐shirt och vita shorts och ljusbrunt hår. 

Mamman har en gul kortärmad tröja med röda prickar eller mönster och har brunt 

lockigt hår. Pojken bakom rullstolen har en grön tröja, han stryker barnet i rullstolen 

över huvudet. Det ser beskyddande och ”storebrors”‐aktigt ut. Han ser äldst ut av 

barnen. Barnet i rullstolen, som man inte vet om det är en pojke eller flicka, är klädd i 

gul tröja med blommor på.  Det är enkelt klädda, men verkar hela och rena. Alla tittar 

nedåt utom barnet i rullstolen, som ser att titta på vad mamman gör.  De interagerar inte 

med varandra (utom storebrodern som tar på barnet i rullstolen) utan ser ut att vara 

inåtvända. Ingen tar särskilt stor plats i bilden och de upplevs alla ha låg status.  

Logos: Bilden argumenterar inte för något.   

Pathos: Bilden visar fattiga människor som är sysselsatta med något, man undrar vad de 

ska använda figuren i papier‐maché till. Bilden förmedlar inte särskilt mycket känslor till 

betraktaren, det beror nog på att människorna känns anonyma och man får ingen 

ögonkontakt med dem. 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 2001 

 

The body of a one‐year‐old boy who died of dehydration is prepared for burial at Jalozai 

refugee camp. The child's family, originally from North Afghanistan, had sought refuge in 

Pakistan from political instability and the consequences of drought. The family gave the 

photographer permission to attend as they washed and wrapped his body in a white 

funeral shroud, according to Muslim tradition. In the overcrowded Jalozai camp, 80,000 

refugees from Afghanistan endured squalid conditions. Decades of political instability 

and drought drove millions of people over the border into Pakistan. By June, Jalozai 

could not cope with the numbers, and food and shelter were scarce. Although relief 

workers tried to provide basic health services, children died from disease or 

dehydration. Eight months later, the United Nations closed the camp, moving refugees to 

other areas. 

Fotograf: Eric Refner, Danmark, Berlinske Tidene 

Allmän beskrivning 

Färg: Svart‐vit, ljus bild med mörka inslag 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Tema: Krig, civila, flyktingar 

Geografiskt område: Jalozai refugee camp, Pakistan, Asien 

Semiotisk 

Denotation: Ett litet barn som ligger under något vitt tyg. Huvudet är det enda som är 

synligt av kroppen. Sex armar från olika håll håller i tygstycket. 

Konnotation: Barnet verkar ha dött eftersom händerna ser ut att klä in honom (eller 

henne) i ett lakan. Barnet blundar och bilden ser högtidlig och fridfull ut. Det är sex 

händer och då får man anta att det är tre personer som bäddar in honom, troligtvis hans 

släktingar. Händerna är rynkiga och mörka och ser ut som att de tillhör äldre människor. 

Omöjligt att avgöra om det är mans eller kvinnohänder, kan vara båda. Ansiktet är 

rofyllt och bilden lugn. Barnet verkar ha asiatiska drag.  

Studium, punctum: Blicken dras till det ljusa ansiktet men det finns ingen speciell detalj 

att fastna vid, bilden är ett studium.  

Ikon, symbol, index: Bilden är en ikon, Jesusbarnet i sin krubba. Barnet på bilden är i 

centrum, händerna skyddar och tar hand om det. Associerar det till de personer (tre vise 

männen bland annat) som sökte sig till Jesusbarnet.  

Retorisk 

Ethos: Barnet ligger i vilande ställning på rygg och är insvept i lakan. Han får total 

uppmärksamhet och har därigenom hög status. Händerna ser mjuka och beskyddande 

ut.    

Logos: Bilden argumenterar för problemet med att krig drabbar civila och framförallt 

barn. 

Pathos: Bilden utstrålar lugn. Barnet ser fridfullt ut och närmast leende. Man känner 

medlidande inför den allt för tidiga döden. Kärleksfull bild, men nästan chockerande vid 

första ögonblicket, att se ett barns döda ansikte känns fel och onormalt. 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2002 

 

A boy holds his dead father's trousers as he squats beside the spot where his father is to 

be buried, surrounded by soldiers and villagers digging graves for victims of an 

earthquake. The earthquake, measuring 6.0 on the Richter scale, struck on June 23. 

Dozens of villages were destroyed and hundreds of people killed across the province. 

Fotograf: Eric Grigorian, Armenien, Polaris Images 

Allmän beskrivning 

Färg: Svart‐vit bild, medelgrå 

Tema: Naturkatastrof 

Geografiskt område: Qazvin, Iran, Asien 

Semiotisk 

Denotation: Utomhus, gråaktigt landskap. Många människor i bilden, en del böjer sig 

framåt över en grop, de andra ser på. En pojke sitter på huk, han är centrum i bilden, och 

håller ett tygbylte i famnen. Bakom pojken står en man i vit t‐shirt och pekar med hela 

handen mot gropen. De flesta andra är klädda i mörka eller grå kläder. 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Konnotation: På bilden håller några män på att gräva en stor, eller flera, gropar i 

marken. De andra tittar på och instruerar eller ger råd. Personerna som gräver har 

fickor på sina byxor och kepsar, de kanske är soldater som gräver gravar.  Mannen i den 

vita t‐shirten verkar vara någon slags ledare som bestämmer hur arbetet ska gå till. 

Pojken tittar åt ett annat håll än de andra. Han ser upprörd och ledsen ut och det är 

ingen som pratar med eller tröstar honom. I famnen håller han ett tygstycke med ett 

skärp, så troligen är det ett par byxor. Personerna på bilden är vita men med 

österländska drag. Endast en kvinna med slöja syns, resten är män.   

Studium, punctum: Pojken fångar ens blick men det är ju på grund av hans plats i bilden. 

Bilden är ett studium. 

Ikon, symbol, index: Bilden är inget av dessa.  

Retorisk 

Ethos: Pojken har pikétröja och jeans. De flesta av männen har långbyxor och kort‐ eller 

långärmad skjortor. Mannen i vit t‐shirt upplevs ha hög status. Han pekar med hela 

armen och har en stadig blick. Han ser auktoritär ut. En man som står på andra sidan 

gestikulerar och ser ut att kommunicera med honom. Männen som gräver har en aktiv 

roll medan övriga är mer passiva. Pojken sitter ned och blir därmed ännu mindre än han 

redan är i förhållande till männen. Han har låg status. Hans kroppsspråk visar att han 

mår dåligt, han hukar sig framåt och håller armarna mot bröstet precis som om han mår 

illa.  

Logos: Den talar för att det faktum att det är barnen som hamnar i kläm under krig.  

Pathos: Bilden visar genom pojken sorg och ensamhet. Han är den enda i bilden som har 

ett känslomässigt uttryck i ansiktet, de andra är bortvända eller ser ut att vara 

fokuserade på sin uppgift.  Man undrar vad som hänt och man känner medlidande med 

pojken. 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2003 

 

An Iraqi man comforts his four‐year‐old son at a holding center for prisoners of war, in 

the base camp of the US Army 101st Airborne Division near An Najaf. The boy had 

become terrified when, according to orders, his father was hooded and handcuffed. A 

soldier later severed the plastic handcuffs so that the man could comfort his child. Hoods 

were placed over detainees' heads because they were quicker to apply than blindfolds. 

The military said the bags were used to disorient prisoners and protect their identities. 

It is not known what happened to the man or the boy. 

Fotograf: Jean‐Marc Bouju, Frankrike, The Associated Press 

Allmän beskrivning 

Färg: Färgbild, ganska ljus med varma färger, normal färgmättnad 

Tema: Krig, civila  

Geografiskt område: Irak, nära An Najaf, Asien 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Semiotisk 

Denotation: En person sitter på marken med ett barn i famnen. Personen har något över 

huvudet och bär en vit overall och sandaler. Det är ett beige landskap och i förgrunden 

syns taggtråd. Barnet är klädd i grönt och har mörkt hår. Det är dagsljus, soligt. 

Konnotation: Personen är en man, hans armar är grova och muskulösa. Barnet är en 

pojke i femårs ålder. Pappan verkar vara en fånge eftersom han har huva och en overall 

som ser ut som typiska fångkläder. Taggtråden förstärker den känslan. Mannen tar hand 

om barnet som troligtvis är han son. Pojken ser omtöcknad ut. De sitter i en öken och 

verkar sårbara. 

Studium, punctum: Bilden har flera punctum, pojkens bara fötter och huvan.  

Index, symbol, ikon: Bilden är inget av dessa.  

Retorisk 

Ethos: Mannen har en vit overall och en mörk huva över huvudet. Barnet är klädd i 

grönt. Han är barfota och skorna står på sidan om. De känns lågstatus där de sitter i 

öknen.  Mannen är beskyddande, handen på pannan, hakan mot huvudet och armen runt 

pojken förmedlar det. Pojken är liten, oskyddad och svag.  

Logos: En krigsfånge som får träffa sitt barn men under extrema förhållanden där han 

bär en huva som skymmer sikten. Kan anses vara ett omänskligt sätt att behandla fångar 

på. Visar även att barn hamnar i kläm under krig.  

Pathos: Personerna förmedlar närhet och kärlek. Pojken utstrålar trötthet och fadern 

beskyddarinstinkt.  Bilden väcker känslan av att de inte får träffas så ofta, och kanske 

aldrig mer igen. Man lider framför allt med barnet som inte förstår situationen. 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2004 

 

A woman mourns a relative killed in the tsunami. On December 26, a 9.3 magnitude 

earthquake off the coast of Sumatra, Indonesia, triggered a series of deadly waves that 

traveled across the Indian Ocean, wreaking havoc in nine Asian countries, and causing 

fatalities as far away as Somalia and Tanzania. The quake was so strong that it altered 

the tilt of the planet by 2.5cm. More than 200,000 people died or were reported missing, 

and millions were left destitute in the worst natural disaster in living memory. In India, 

the fishing communities in Tamil Nadu were among the worst hit, with homes, lives and 

livelihoods being wiped away. 

Fotograf: Arko Datta, Indien, Reuters 

Allmän beskrivning 

Färg: Bilden är en ganska ljus färgbild med normal mättnad i färgerna. Den upplevs 

varm. 

Tema: Naturkatastrof 

Geografiskt område: Cuddalore, Tamil Nadu, Indien, Asien 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Semiotisk 

Denotation: En kvinna ligger hukande på marken. Hon har händerna åt sidorna med 

handflatorna vända uppåt. Hennes ögon är stängda och munnen är öppen.. Hon är klädd 

i gul tröja och ett lila tygstycke, en ensam sandal ligger bakom henne. Till vänster i bild 

kommer en arm in, den är klädd i något genomskinlig.  

Konnotation: En kvinna ligger framåtlutad på en sandstrand. Hennes händer är vända 

med handflatorna uppåt, det ser ut som att ber. Hon ser väldigt lidande ut och ser ut att 

sörja personen vars arm sticker in i bilden. Armen tillhör en död människa, säkert någon 

närstående till kvinnan. Armen är blek och röd och är täckt av flugor eller larver. 

Framför handen ligger något som ser ut som ett tyg som nystats upp.  Kvinnan har 

mörkt hår och klädd i typiska indiska kvinnokläder och ser ut att vara högst 30 år, men 

det är svårt att avgöra.  

Studium, punctum: Alla händerna i bilden utgör bildens punctum. Handen på den döda 

människan, samt kvinnans uppåtvända handflator fångar blicken och gör bilden 

annorlunda.  

Index, symbol, ikon: Kvinnan liknar i sin kroppsställning en ikonbild av Jesus lidande på 

korset.  

Retorisk 

Ethos: Kvinnan har en gul topp och en lila klänning/sari. Hennes pose är bedjande  och 

ansiktet ser klagande ut. Hon ligger ner och hennes kroppsspråk visar underdånighet 

och hjälplöshet. Eftersom hon har fallit på knä upplevs det som att hon har låg status.  

Logos: Bilden talar inte för någon sak och uppmanar inte till något ställningstagande. 

Pathos: Bilden visar sorg och förtvivlan.  Eftersom den döda personen varken visar 

ansikte eller kropp är det kvinnan man känner medlidande för. 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2005 

 

The fingers of malnourished Alassa Galisou (1) are pressed against the lips of his mother 

Fatou Ousseini at an emergency feeding center. One of the worst droughts in recent 

times, together with a particularly heavy plague of locusts that had destroyed the 

previous year's harvest, left millions of people severely short of food. Heavy rains 

promised well for the 2005 crops, but hindered aid workers bringing supplies. Relief 

had been slow to come. Accusations were leveled variously blaming the United Nations, 

Western governments, the international aid community and officials in Niger itself for 

failing to respond early enough to an imminent crisis. 

Foto: Finbarr O’Reilly, Kanada, Reuters 

Allmän beskrivning 

Färg: Bilden är en varm färgbild med hög mättnad. Den består till största del av mörka 

partier. 

Tema: Fattigdom och sociala problem 

Geografiskt område: Ett födocenter i Taoua, Niger, Afrika 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Semiotisk   

Denotation: Bilden föreställer ett mörkhyat ansikte i närbild. Stora mörka ögon tittar 

förbi fotografen och en liten hand pressas mot personens mun. Handen är mörk, 

skrynklig och med vita naglar. Den är endast något större än munnen. Runt ansiktet 

skymtar ett mönster i rött och blått, svart och prickigt. Bakgrunden och förgrunden är 

suddig. 

Konnotation: Personen är en kvinna som har afrikanskt ursprung. Den lilla handen 

tillhör ett litet barn som säkerligen är hennes och som hon håller i famnen. Bilden 

avslöjar ingenting om miljön runt omkring dem men ljuset och det man skymtar som 

spegelbilder i kvinnans ögon visar att de är utomhus. Handen mot munnen är väldigt 

liten och armen är mager, samtidigt som den är rynkig och brunbränd, det ger känslan 

av ett undernärt barn. Bilden har ett kort skärpedjup där fokus ligger på kvinnans 

ansikte och barnets hand. Bilden ger svältkatastrof ett ansikte, men föreställer på 

samma gång en stolt moder. Det är svårt att avgöra kvinnans ålder men hon ser ung ut, 

kanske runt 20‐30 år.  

Studium, Punctum: Barnets hand är bildens punctum, kontrasten mellan det stora trygga 

och det lilla sköra.  

Ikon, symbol, index: Bilden upplevs som en nutida madonnabild. En mor med barn i 

famen blir till jungfru Maria med Jesusbarnet.  

Retorisk 

Ethos: Den lilla handen mot munnen är sökande, barnet den tillhör är beroende av sin 

mamma. Det man ser av kläder är ett färgglatt tygstycke med mycket mönster och håret 

är i flätor eller någon typ av dreads. Kvinnan utstrålar både fattigdom och lågstatus, men 

också en viss mental styrka, vilket ger en något högre status.  

Logos: Bilden verkar jobba starkt för att ge svält ett ansikte. Den skulle kunna ha varit en 

reklambild för till exempel SIDA.  

Phatos: Ansiktet förmedlar lugn men ger ett litet bortvänt intryck, eftersom hon tittar 

förbi kameran och ser ut att drömma sig bort. Hennes ögon ser kloka ut och ger ett 

erfaret intryck, även om ansiktet i övrigt ser ungt ut. Bilden utstrålar kärlek och 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moderskap, handen förmedlar en känsla av ömhet. Den väcker medlidande och en 

känsla av orättvisa.  

2006  

 

Young Lebanese drive down a street in Haret Hreik, a bombed neighborhood in 

southern Beirut. For nearly five weeks Israel had been targeting that part of the city and 

towns across southern Lebanon in a campaign against Hezbollah militants. As a 

ceasefire gradually came into force from August 14, thousands of Lebanese began to 

return to their homes. According to the Lebanese government, 15,000 homes and 900 

commercial concerns were damaged. 

Foto: Spencer Platt, USA, Getty Images 

Allmän beskrivning 

Färg: Bilden är en ganska ljus men lite grå färgbild. Mättnaden är låg eller normal. 

Tema: Krig, civila 

Geografiskt område: Beirut, Libanon, Asien 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Semiotisk 

Denotation: Bilden föreställer fem personer som sitter i en bil som är väldigt blank och 

har öppet tak, det är fyra kvinnor och en man som kör. En av kvinnorna är lite dold 

bakom en annan kvinna. Kvinnorna i bilen är alla utom en vända mot kamerans håll men 

tittar inte in i den. De ser bakom bilden på något. En av kvinnorna håller något vitt 

framför ansiktet, En annan håller upp något svart hon har i handen. Bakom dem går två 

män och en tredje person som är skymd bakom en av männen. Till höger i bild står två 

män och håller någonting vid örat och munnen. Med ryggen mot kameran står en person 

med tyg över huvudet. Till vänster bakom bilen ser man en byggnad och bredvid den så 

ligger det en massa bråte på hög. Mitt i allt det växer det något grönt trädliknande med 

långa blad. 

Konnotation: Personerna i den blanka och fina bilen ser modernt klädda ut och alla 

utom en har solglasögon. De ger ett snobbigt intryck och ser ut att komma från en annan 

värld än den som de nu passerar i sin bil. Det är fyra kvinnor och en man, de ser alla ut 

att vara i 25‐års ålder.  En håller en näsduk för ansiktet, förmodligen för att hon inte vill 

inandas den rök som man anar i luften. En annan av tjejerna håller upp en mobiltelefon 

och ser ut att ta en bild av något. Eftersom de alla, utom han som kör bilen, är vända åt 

samma håll, så kan man anta att det de ser är något annorlunda och en kanske ännu 

värre förödelse än den man ser bakom dem. Kvinnan i framsätet lutar sig lite framåt, 

som för att kunna se bättre. Personerna som går på trottoaren bakom bilen är inte lika 

fint klädda. Bland annat så skymtar man en kvinna med slöja, totalt olik kvinnorna i 

bilen som har örhängen och synligt hår. Människorna är vita men många har mörkare 

hår och är lite brunbrända, kanske kommer dem från Mellanöstern. Samtidigt förstår 

man att människorna i bilen inte är turister från något främmande land, deras hudtoner, 

hårfärger och utseenden i övrigt tyder på att de befinner sig i sitt hemland, men att de 

kanske bor i något finare och säkrare område. De befinner sig på platsen som nyfikna 

åskådare.  

Det som indikerar på att något har hänt är huset i bakgrunden som har kollapsat, efter 

att det blivit bombat. 



  37 

Studium, punctum: Handen med mobiltelefonen är punctum, den representerar det 

moderna, och en konstrast mellan förödelsen och människorna på platsen, åskådarna 

och deltagarna.  

Ikon, symbol, index: Bilden har inte något av det.  

Retorisk   

Ethos: Personerna i bilen har med sina kläder, solglasögon, smycken och mobiltelefon 

hög status. De ser rika ut medan personerna på gatan ser ut att vara mer lågstatus. 

Kvinnorna i bilen och deras poser visar att de är intresserade av vad som händer men 

med ett visst avståndstagande. Kvinnan med näsduken för näsa och mun förmedlar att 

hon vill skydda sig. Den blanka röda bilen är en stark kontrast mot det bombade huset. 

Den är en riktig statussymbol.  

Logos: Bilden talar inte för någon sakfråga. 

Phatos: Personerna på bilden utstrålar nyfikenhet och ser avvaktande ut, men verkar 

inte särskilt rädda. De ser ut att vara omöjliga att nå eller röra. Bilden förmedlar inga 

starka känslor, men kontrasterna i den skapar frågor kring människorna och deras 

upplevelse av bombningen. Man känner sig lite kritisk till personerna i bilen, är de på en 

utflykt? 

 

2007 
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A soldier 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. 

Foto: Tim Hetherington, England, Vanity Fair 

Allmän beskrivning 

Färg: Bilden är en mörk och kall färgbild med låg mättnad 

Tema: Krig, soldat 

Geografiskt område: Korengal dalen, Afghanistan, Asien 

Semiotisk   

Denotation: En man i halvt upprätt position som lutar sig bakåt mot en upphöjning i 

marken. Han har böjda knän och har ena handen för pannan. Han är klädd i grå‐gröna 

kläder och håller något i famnen. I bakgrunden syns en något grönaktigt tyg som hänger 

ned och bakom den något slags utrymme. 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Konnotation: Bilden föreställer en soldat, en vit man med europeiskt utseende som är 

fångad just i det ögonblicket när han lutar sig bakåt på något som ser ut som en stenmur. 

I handen håller han något som kan vara en hjälm, vid sidan honom kan han ha ställt sitt 

vapen, men det är otydligt. Han är klädd i långbyxor och t‐shirt i samma färgskala som 

allt i bilden har, grå‐grönt och det ser ut som han bär en skyddsväst. Mannen tar sig över 

pannan och ser chockad och trött ut, han har uppspärrad ögon det ser ut som att han 

akut behöver vila 5 minuter i säkerhet. Bilden känns lite suggestivt mystisk av oskärpan 

och mörkret. Tyget bakom honom är grönt kammoflagemönster. Han verkar vara i 20‐

30 år och bär en förlovnings‐ eller vigselring.  

Studium, punctum: Den är ganska intressant med tanke på mannens blick och hållning 

och det faktum att han är fångad i det ögonblick han lutar sig mot stenmuren. Det är en 

ögonblicksbild, men den berör inte och har inget punctum.  

Ikon, symbol, index: Kan uppfattas som en ikonbild av den kända Robert Capa bilden 

från spanska inbördeskriget med mannen som blir skjuten och håller sitt gevär i ena 

handen samtidigt som han faller bakåt. Den här bilden visar också en fallen soldat, även 

om han inte är skjuten.  

Retorisk 

Ethos: Mannen har militärkläder och kroppsspråket avslöjar mannen i ett svagt 

ögonblick, handen över pannan visar på trötthet och uppgivenhet. Han har lågstatus 

eftersom han visar sig svag.  

Logos: Bilden talar inte för någon sak. 

Phatos: Mannen visar strötthet, utmattning och uppgivenhet. Men den väcker inte så 

mycket känslor hos betraktaren. 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2008  

 

Detective Robert Kole of the Cuyahoga County Sheriff's Office enters a home, following 

mortgage foreclosure and eviction. He needs to check that the owners have vacated the 

premises, and that no weapons have been left lying around. Officers go in at gunpoint as 

a precaution, as many houses have been vandalized or occupied by squatters or drug 

addicts. Towards the end of 2007, the severity of losses to US banks incurred over sub‐

prime mortgages was beginning to emerge. In the first months of 2008, rising interest 

rates together with increasing unemployment and a slowdown in the housing market, 

meant that many borrowers could no longer afford payments on their homes. Banks 

involved heavily in such debts were threatened with collapse. In the following months 

the financial crisis spread worldwide. www.archive.anthonysuau.com 

Foto: Anthony Suau, USA, Time 

Allmän beskrivning 

Färg: Det är en svart‐vit bild som är mer mörk än ljus och kontrastrik.  

Tema: Fattigdom, sociala problem 

Geografiskt område: Cleveland, Ohio, USA 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Semiotisk 

Denotation: Bilden föreställer ett rum i ett hus eller lägenhet, möbler är omkullvälta och 

saker ligger utspridda på golvet, en skåpdörr står öppen och papper och bilder ligger 

utspridda över golvet. En man med mörka kläder och ett bälte går hukandes igenom 

rummet med någonting höjt framför ansiktet. 

Konnotation: En polisman söker igenom en lägenhet eller ett hus. Rummet är vänt upp 

och ner, det kan bero på skadegörelse eller inbrott. Kanske har hemmet blivit övergivet 

och sedan plundrat. Mannen på bilden är vit och ser ut att vara i cirka 40‐ års ålder. Han 

har ett märke på högerarm och håller i ett vapen, någon slags pistol. Han använder 

pistolen som skydd framför sig när han är på väg att kliva in i nästa rum. Man undrar 

också hur fotografen fått tillträde att följa med i arbetet och fotografera, är bilder 

dokumentär eller arrangerad? 

Studium, punctum: Bilden är ett studium. Intresserar en endast på ett svalt plan. Utan 

bakgrundinformationen är bilden inte så speciell.  

Ikon, symbol, index: Bilden är inget av det. 

Retorisk 

Ethos: Mannen har en polisuniform med hölster och håller ett vapen i skottläge. Han 

utstrålar makt och högstatus. Hans pose är smygande och han ser ut att vara beredd att 

skjuta eller gripa personen/personerna som kan finnas i bostaden. 

Logos: Bilden talar inte för någon sak men visar konsekvenser av den ekonomiska 

krisen. 

Phatos: Mannen ser koncentrerad ut även om man bara ser hans ansikte från sidan. 

Bilden upplevs spännande och mitt i ett avgörande ögonblick, mitt i steget. Man undrar 

vad som hänt med personerna som bott där, och vad mannen på bilden egentligen gör. 

Är han deras vän eller fiende? 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4.3 Sammanfattning av allmän beskrivning 

Teman 

Krig: 5 

Sociala problem och fattigdom: 3 

Naturkatastrof: 2 

Färg 

Färgbild: 6 

Svart‐vit bild: 4 

 

Geografiskt område 

Asien: 6 

Nordamerika: 2 

Afrika: 1 

Europa: 1 

 

 

 

 

 

 

 



  43 

5. ANALYS 

5.1 Estetik och ideologi 

Även om verkligheten är i färg och färgfotot funnits under en lång tid premieras svart‐

vita fotografier fortfarande i stor utsträckning, sex av tio vinnarbilder är i färg. Fyra av 

de tio vinnarbilderna är svart‐vita, år 1999, 2001, 2002 och 2008. Det är kontrastrika 

bilder som visar krig och flyktingar, naturkatastrof, krig samt sociala problem. Enligt 

Roland Barthes är svart‐vita bilder mer verklighetstrogna än färgbilder, de visar 

sanningen bättre än färgbilder som fungerar som ett smink på verkligheten. (Barthes 

2006). Svart‐vita bilder är vanligt ibland vinnarbilderna i World Press Photo of the Year 

och kan tyda på att fotograferna har en bild av att dokumentärfoto genom svart‐vita 

bilder förmedlar en mer verklighetstrogen bild av världen. Bilderna blir rena och 

därmed sanningsenliga än färgvarianten.  

Tre av bilderna är väldigt rena och avskalade och är estetiskt tilltalande. Båda föreställer 

döda människor varav den ena ett litet dött barn som blir insvept i ett vitt lakan, som 

avlidit i ett flyktingläger i Pakistan 2001. Den andra bilden föreställer en kvinna som 

ligger framåtböjd som för att be med handflatorna uppåt. En döds person arm sticker 

fram ur ena bildkanten, kvinnan sörjer den avlidne som omkommit i Tsunamin 2004. 

Bildens bakgrund utgörs av sandstranden med dess ljusa färg som får kvinnan att 

framträda tydligt i sin pose liksom armen från den döda. Bilden med barnet som sveps 

är kontrastrik med det vita lakanet och de mörka händer och armarna som sveper 

barnet. Den tredje bilden visar en mörkhyad kvinna i ett porträtt som inte visar någon 

miljö eller omgivning, en hand söker sig upp mot hennes mun och bilden har starka och 

klara färger, den är från en matkö för svältande i Taoua, Niger. Alla bilderna är vackra 

och estetiskt tilltalande.  

De estetiska bilderna stämmer väl in på den dokumentära tradition som förskönar och 

visar mänskligt lidande som vackert och värdigt. Men trots att bilderna föreställer 

hemska händelser kan ett vackert visuellt framträdande hjälpa till att fånga en publik. 

Bildkonsumenterna tar lättare vackra bilder till sig och känslan av att vilja hjälpa 

lidande människor ökar. Dock äventyrar estetiska bilder att bli för abstrakta. De 

informativa bilderna som visar världen som den är ersätts av de förskönande bilderna 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som betraktas som konstverk utan närmare verklighetsförankring (Andén‐

Papadopoulos 1994).  

En knapp majoritet av bildernas logos visar att de flesta av bilderna inte har någon 

tydlig argumenterande och övertygande vision. Men det finns några som har det. World 

Press Photo of the Year 2001, 2002, 2003 samt 2005. De tre första argumenterar för 

problemet att barn kommer i kläm och drabbas hårt under krig. Bilden från 2005 

argumenterar för att inga människor ska behöva svälta, framförallt inte barn. 

Nyhetsbilder har som funktion att övertyga ideologiskt. De har med sin förmåga att 

”garantera objektivitet” en speciell egenskap som gör att de kan förmedla ”världsbilder” 

(Andén‐Papadopoulos 1994). World Press Photo‐vinnarna kan ses som en ideologisk 

produkt som har förmågan att förmedla bilder av vår värld. Genom dem får vi 

information och ny ”kunskap” om världen utanför som vi kanske inte besökt och har 

någon egen bild av. När vi ser bilder på svältande barn i ett avlägset afrikanskt land kan 

det leda att vår bild av Afrika förknippas med just detta, en kontinent med fattigdom, 

svält och misär.  

Många av vinnarbilderna i undersökningen gestaltar flyktingar i krig, utsatta barn på 

grund av till exempel krig och svält. Dessa kan uppfattas ha pacifistiska drag eftersom de 

visar människors lindande under krigsförhållanden.  

2007 års vinnarbild, den amerikanske soldaten som tar igen sig i en bunker i 

Afghanistan, skulle kunna uppfattas som en bild som visar soldatens mänskliga och 

sårbara sida. Gert Z Nordström menar att nyhetsbilden inte är långt ifrån 

propagandabilden eftersom man genom bildval kan påverka bildvalet för att få ”sin sida” 

att framstå i bättre dager, som när en tidnings politiska färg påverkar bildurvalet på 

politiker och hur de gestaltas (Nordström 1983). 

Ikonbilder förekommer bland vinnarbilder av World Press Photo of the Year. Sex av tio 

vinnarbilder har i analysen förknippas med en ikonbild. Ett exempel är 2005 års 

vinnarbild som föreställer en kvinna med sitt barn, man ser den avmagrade handen 

framför moderns mun, är en ikon av en madonnabild med ett barn. Det döda ettåriga 

barnet som sveps med lakan av mörkhyade händer och armar är en ikon av Jesusbarnet 

i krubban. 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Denna religiösa dimension ger en högre mening åt lidandet och är vanligt bland 

nyhetsbilder i allmänhet (Andén‐Papadopoulos 2000). Det är också en del av den sociala 

och kulturella bakgrund som västerländska fotografer har med sig i bagaget. Utifrån 

denna bakgrund skapar och förstärker de omedvetet stereotyper som är kända för 

fotograferna själva och publiken (Gans 2004). Den omgivande kulturen och dess 

symbolsystem påverkar journalisters produktion av nyheter och nyhetsbilder 

(Schudson 2003). Fotografer påverkas också av välkända bilder och det kan förklara 

varför det är så många ikonbilder som vunnit World Press Photo of the Year.   

5.2 Teman  

Tre kategorier av nyheter finns ibland bilderna. Flest bilder innehåller krig (soldat, civila 

och flyktingar), följt av fattigdom/sociala problem samt naturkatastrofer. Nyhetsbilder 

har privilegierats med att kunna förmedla världsbilder (Andén‐Papadopoulos 1994) och 

ger därmed en begränsad bild av avlägsna länder eftersom det endast är de tre 

kategorier av nyheter som är representerade bland vinnarbilderna. Bilderna av krig 

visar hur civila drabbas och flera bilder visar barn som lider. Ett exempel är World Press 

Photo of the Year 2003 som visar en irakisk fånge i ett amerikanskt fångläger som sitter 

med en huva över huvudet och har sin son i knäet. Pojken ser utmattad ut och i 

bildtexten står det att han blivit skrämd av huvan hans pappa är täckt med. Det faktum 

att krig är den största kategorin bilder stämmer in med undersökningarna som visar att 

krig och konflikt dominerar ibland vinnarbilderna i Pictures of the Year (Greenwood & 

Smith 2007) och ibland vinnarbilderna i Pulitzer Price (Kim & Smith 2005).  

Den näst största kategorin bland vinnarbilderna var fattigdom och sociala problem. Ett 

exempel från detta är 2005 års vinnarbild där en mörkhyad kvinna porträtteras i en 

närbild där hennes barns hand trycks mot hennes mun. Handen är avmagrad och de står 

i en matkö eftersom Niger det året drabbades av dåliga skörda. Följderna blev svält för 

en stor del av befolkningen. Enligt medieforskarna Greenwood och Smith är det 

vanligare och lättare att skildra episodiska händelser än längre skeenden och kulturell 

utveckling. De menar också att visa icke‐episodiska händelser skulle kunna ge en mer 

komplex bild av andra länder (Greenwood & Smith 2007). Nyhetsbilderna i World Press 

Photo of the Year som skildrar fattigdom och sociala problem tenderar att ge en 

stereotyp bild av avlägsna länder som publiken inte vet så mycket om. 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Naturkatastrofer var sista temat som två av bilderna representerade. Vinnarbilden från 

2004 som visar en sörjande kvinna efter tsunamin i Sydostasien och 2002 års vinnarbild 

av en pojke som sörjer sin pappa efter en jordbävning i Iran. I tsunamin dog omkring 

230 000 människor i de drabbade länderna, (www.svt.se) en del av dem var även 

västerländska turister och i jordbävningen i Iran dog flera hundra 

(www.worldpressphoto.org) Forskning visar att det krävs fler antal döda ju längre det 

kulturella avståndet är mellan publik och händelse för att det ska bli en nyhet (Gans 

2004). Det kan förklara varför det sällan är några vardagliga bilder från dessa områden. 

Det krävs att det är en större händelse med många döda, som till exempel en 

naturkatastrof.  

Två av vinnarbilderna kommer från USA. Vinnarbilden från 2000 visar en mexikansk 

familj i Texas som tillverkar papier‐maché figurer, piñata. De finns inte med i 

folkräkningen och den sociala servicen är mycket dålig i området de bor i, nya skolor, 

brandstationer etcetera byggs utifrån folkräkningsstatisktiken. Den andra bilden från 

2008 är från ett övergivet hem som söks igenom av en polisman. Det är till följd av den 

ekonomiska krisen som drabbat många människor som tvingats lämna sina hem för de 

inte längre kan betala bolånen. Dessa bilder visar jämförelsevis mer vanliga och 

vardagliga händelser. Kim och Smith skriver att vinnarbilder i Pulitzer Price har en 

större variation av teman i bilderna när de kommer från USA, men att de ändå är 

negativa (Kim & Smith 2005). 

5.3 Lidande på bild 

 Bilderna från World Press Photo of the Year är till stor känsloladdade och gripande. De 

föreställer offer eller drabbade från olika händelser och visar deras olycksamma lott i 

livet. Bildernas pathos vädjar till vårt samvete eller vår medkänsla, men de visar också 

kärlek och tillgivenhet.  

Vinnarbilden från 2001 föreställer ett litet barn som omkommit på grund av 

näringsbrist. Fotografen har inte anonymiserat barnet, utan hans ansikte syns mycket 

tydligt och även om uttrycket är lugnt och fridfullt hyser man inga tvivel om att det är ett 

dött, och inte sovande, barn bilden visar. Bilden är tagen i ett flyktingläger i Pakistan och 

har både genom sin plats på kartan och annorlunda (i jämförelse med en västerländsk) 

kultur distanserats från de västerländska betraktarna. Fotografen, som är dansk, har 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valt att porträttera det döda barnet rakt framifrån och nära, på det sätt som är typiskt 

vid dokumentation från, för västerlänningar, okända delar av världen (Sontag 2004). 

Bilden från 2001 är den enda som visar en död persons ansikte, men flera av de andra är 

ändå förknippade med död och sorg. 2004 års bild av en sörjande kvinna innehåller 

också död men istället för fokus på den dödes (eventuellt fridfulle) ansikte så är det 

kvinnan som är i centrum av bilden. Det enda som visas av den döde är hans arm som 

kommer in i bilden och konkretiserar vad det är kvinnan sörjer på ett effektivt sätt.  Har 

man 2004 års katastrofrapportering i minnet behöver man inte bildtexten till hjälp för 

att förstå att det är en bild från sviterna av tsunamikatastrofen som drabbade stora 

delar av Asien.  

 Kvinnans ansiktsuttryck är mycket smärtsamt och hon upplevs som hjälplös och 

underlägsen den kraft som tagit den person hon sörjer ifrån henne. Den gudomliga 

vredens konsekvenser som Susan Sontag beskriver som något värdigt och intressant att 

fotografera (Sontag 2004) blev 2004 avbildat bland annat i den här bilden. 2002 vann en 

bild som också visade konsekvenser av en katastrof människor inte kan råda över.  

Bildens centrala punkt är pojken som sörjer sin pappa som dog i en jordbävning i 

Pakistan.  Bilden förmedlar en stark känsla av ensamhet och utanförskap, pojkens 

litenhet vädjar till vår medkänsla. Bilder som innehåller starka negativa känslor väcker 

ibland en känsla av medlidande hos betraktaren och de bilder som innehåller barn 

tenderar att vara extra gripande. Men eftersom att sådana bilder blivit vardagsmat så 

kan de också passera förbi relativt obemärkta till skillnad från bilder på västerländska 

barn som far illa (men sådana bilder har inte premierats i World Press Photo of the Year 

1999‐2008). Vi och dem perspektivet känns därför tydligt när bilden från 2001 av det 

döda barnet visas upp på ett sådant direkt vis. När vi hela tiden blir matade av den 

extremt höga bildkonsumtionen tenderar vi att bli bedövade inför bilder av lidande och 

medkänslan riskerar att försvinna (Sontag 2001).  

En annan bild som visar ett barn i utsatt läge är vinnarbilden 2003 som föreställer en 

pappa som sitter i ett fångläger i öknen med sin son i famnen. Barnet ser chockat och 

trött ut, pappans ansiktsuttryck syns inte eftersom hans ansikte är dolt bakom en huva. 

Bilden visar ett mycket privat ögonblick mellan far och son. I förgrunden finns det 

taggtråd som förstärker känslan av utsatthet, men den gör också att man får känslan av 

att de inte är medvetna om att de blir fotograferade. Fotografen känns dold och 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distanserad från personerna. Han turistar i deras verklighet och de som senare tittar på 

bilden får också en liten del av något intimt och personligt, en bit av personerna på 

bilden (Sontag 2001).   

Alla vinnarbilder från 1999‐2008 förutom två stycken visar bilder av människor i 

utsatta positioner. De som står ut är vinnarbilden från 2008 och den från 2006.  Båda är 

förvisso tagna under dramatiska förhållanden (en beväpnad man som inspekterar ett 

övergivet hus och ungdomar som betraktar sviterna av en bombning från sin fina bil) 

men visar inte underlägsna personer. Tvärtom så ser de överlägsna ut, det är de som 

turistar i en verklighet de inte tillhör i vanliga fall, de ser malplacerade ut.  

Bilder som visar människor i kris brukar användas med stor försiktighet. I de svenska 

pressetiska reglerna finns det skrivet att man ska ”respektera den personliga 

integriteten” och visa hänsyn till offer och deras anhöriga. Bildpublicering ska man noga 

överväga om det alls är nödvändigt när det handlar om privatpersoner i krissituation 

(Pressens samarbetsnämnd 2007). Sex av de tio bilderna visar människor i kris 

och/eller privata och blottande situationer. Ju längre det kulturella och geografiska 

avståndet blir desto mindre hänsyn och respekt visar man människorna som 

fotograferats. Man glömmer bort att de är personer som också är kapabla att se, och att 

de har anhöriga som mycket väl kan få syn på bilden i någon tidning eller på webben och 

sedermera ta illa vid sig. 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6. SLUTSATSER 

Syftet med studien var att genom en analys av vinnarbilderna från World Press Photo of 

the Year mellan 1999 och 2008 visa tendenser inom dagens bildjournalstik. 

Vilka teman har vinnarbilderna i World Press Photo of the Year mellan 1999-2008? 

Av de tio bilder som vi analyserat hamnar alla bilder i någon av dessa kategorier: krig, 

fattigdom/sociala problem eller naturkatastrofer.  

Krig dominerar som tema i bilderna. En majoritet av bilderna som hamnar under detta 

tema föreställer civila människor. De visar situationer där civilbefolkningen drabbats 

(1999, 2006) och flera av bilderna visar barn som särskilt utsatta i krig (2003, 2001). En 

bild avviker i detta sammanhang och visar en amerikansk soldat som tar igen sig i en 

bunker i Afghanistan (2007). 

Det näst största temat är fattigdom och sociala problem och tre bilder i undersökningen 

visar händelser som handlar om det. En bild gestaltar en svältkatastrof till följd av 

misslyckade skördar, med en mamma med barn i en matkö i Niger, Afrika (2005), den 

andra bilden illustrerar att amerikaner tvingats lämna sina hem som följd av den 

ekonomiska krisen genom en polisman som genomsöker ett övergivet hus (2008), och 

till sist en bild på en mexikansk immigrantfamilj i Texas som bor i ett eftersatt område 

där många lider av analfabetism och det råder brist på fungerande social service (2000).  

Två av bilderna i undersökningen handlar om naturkatastrofer. Den ena visar 

människor som gräver gravar efter en jordbävning i Iran med en sörjande pojke i 

centrum (2000) och den andra bilden är från Indien och är tagen efter Tsunamin med en 

förtvivlad och sörjande kvinna på en strand där en död persons arm ses i bildkanten 

(2004).  

Vad förmedlar innehållet i bilderna? 

Alla tio bilder föreställer människor i olika situationer. Det är blandade åldrar, hälften av 

bilderna föreställer yngre barn. Inga äldre finns representerade bland bilderna, men det 

är svårt att avgöra ålder på många av dem. Bilden från 1999 är den enda där en 

medelålders man är det centrala i bilden. Det förekommer äldre i bakgrunden på flera 

bilder men de är inte nyckelpersoner. Människorna har till största delen sitt ursprung i 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utvecklingsländer och konfliktfyllda områden.  De är inte välbärgade utan ser ut att leva 

enkla liv, undantag är bilderna från 2008 och 2006. Personerna på bilderna är till största 

del fotograferade i utsatta situationer där de visar starka känslor. Bilderna är negativt 

laddade och människorna visar sorg och lidande. Det är inte några vardagssituationer 

som visas i bilderna, (undantag är 2000 och 2005) utan allvarliga och stora händelser.  

Bilderna innehåller komponenter som vi i västvärlden förknippar med fattigdom och 

social otrygghet. Det är trasiga och smutsiga kläder och hem som är övergivna eller så 

gott som utan möbler och väggarna är kala. Människorna ser ledsna, uppgivna, trötta 

och chockade ut. En del är skadade eller till och med döda, konsekvenser av 

naturkatastrofer eller krig. Ytlighet, som vi är så vana vid och som ofta anses viktigt i I‐

länder, går inte att se i de här bilderna. Den enda bilden som visar människor som har 

det gott ställt är den från 2006, och den sticker ut så mycket att rikedom känns som 

något onormalt.  

Vad finns det för likheter och skillnader mellan bilderna?  

Som vi skrivit tidigare så påminner bilderna varandra mycket i tema och typer av 

händelser. Det är rakt igenom bilder som föreställer tragedier och människor som har 

det svårt på olika sätt. Det är också händelser som personerna på bilderna inte kan råda 

över, en del är offer för naturens krafter och en del för mänskligt våld. Överlag 

innehåller bilderna människor som inte har det så gott ställt och har låg status i 

samhället, även om de inte har det i den grupp de tillhör.  De geografiska områdena är 

spridda främst runt Asien och Mellanöstern, och människornas etnicitet är också från 

dessa områden. Bilderna från 2008 och 2007 skiljer sig genom att föreställa vita män. 

Båda två har vapen på bilderna och verkar ha militär/polisiär yrkesroll. Mannen på 

bilden från 2008 ser däremot mer auktoritär ut än soldaten på bilden från 2007 som är 

fotograferad i ett ögonblick där han ser sårbar ut.  

En handfull av bilderna liknar välkända ikonbilder som Madonnan med sitt barn på 

armen. Hälften av bilderna innehåller barn i situationer där de får vara allt annat än 

barnsliga. World Press Photo of the Year 2001 med bilden av den döda bebisen är 

väldigt stark och personlig, 2003 visar ett chockat barn i armarna på sin infångade 

pappa. Båda bilderna visar det orättvisa med att barn drabbas av krig.  Vinnaren från år 

2002 visar också ett barn som slitits ifrån sin pappa, men av en naturkatastrof, en annan 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kraft som människor inte kan råda över. De två övriga bilder som föreställer barn är den 

från år 2000 och den från 2005. Det är förvisso två visuellt olika bilder, den ena är en 

närbild av en afrikansk kvinna där det enda man ser av barnet är hans eller hennes 

tunna arm. Den andra föreställer en vardaglig situation hos en mexikansk familj i USA. 

Båda bilderna visar dock barn som lever i fattigdom.  

I fyra av bilder finns viktiga detaljer. Punctum i bilden från 2004 som föreställer en 

sörjande kvinna efter tsunamikatastrofen är handen från en död person som kommer in 

i bilden. Den konkretiserar att det har hänt något fruktansvärt och gör att bildens balans 

rubbas. Bilden av den afrikanska kvinnan från 2005 är en vacker bild av hennes ansikte, 

men den störs också av den lilla handen mot hennes mun. Utan handen hade bilden varit 

endast vacker, med handen säger den något. Barnet från 2001 blir svept i lakan av 

anonyma, grova och mörka händer som utgör en stor kontrast till barnets blekhet. I 

bilden från 2003 har vi flera punctum, pojkens bara fötter och huvan som täcker 

pappans ansikte.   

Två bilder skiljer sig från de andra när det handlar om människornas status i samhället. 

År 2006 vann bilden med ungdomarna som åker igenom ett bombat område i sin fina 

bil. De utgör en kontrast mot sin omgivning och bilden i sig är en kontrast mot de andra 

vinnarbilderna eftersom den visar de människor som lättare slipper undan det misär 

och lidande som människorna på majoriteten av de andra utsatts för. Mannen med 

vapnet på bilden från 2008 ger också känslan av att vara person med hög status och 

makt. Han är den som ser till att människorna som fallit utanför inte är i vägen eller 

bryter mot förordningar.  

Två av bilderna är tagna i USA av amerikanska fotografer. Bilderna skiljer sig från de 

övriga genom att vara mindre känslomässigt laddade och personerna på bilderna är mer 

anonyma. Den ena är den ovan nämnda från 2008 som föreställer den beväpnade 

mannen. Hans ansikte syns i profil men det finns ett avstånd mellan honom och 

fotografen som gör att hans uttryck inte går att uppfatta särskilt väl på bilden.  Den 

andra bilden är av den mexikanska familjen från år 2000.  De tittar alla ner, det finns 

inga blickar att möta och bilden blir inte känslosam. Det är också omöjligt att förstå de 

två bildernas kontext utifrån det man ser. Det pågår en aktivitet i båda bilderna, de är 

tagna inomhus och på avstånd, men utan bildtext kan man knappt ens gissa sig till 

sammanhanget.  



  52 

Bilden från 1999 har inte heller någon visuell koppling till nyhetshändelsen. Personerna 

på bilden har ganska neutrala ansiktsuttryck och eftersom det är en närbild så får man 

inte heller någon uppfattning om platsen de befinner sig på. 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7. EGEN DISKUSSION 

Nyhetsbilder förmedlar information och budskap men ger framförallt världsbilder. Att 

endast rapportera om hemska och fruktansvärda händelser i avlägsna länder kan få oss 

att uppfatta dem som endast krisartade och konflikfyllda. Människorna som porträtteras 

upplevs i många fall som lågstatus och vi känner medlidande med dem. Det kan ge en 

skev bild av världen när vi endast får se hemska nyheter, eftersom vi inte antas vara 

intresserade i mer vardagliga händelser och nyheter ju längre det kulturella avståndet 

är. Men samtidigt kan man inte rapportera om vad som helst, det måste ha ett 

nyhetsvärde så det är naturligt att händelser som krig och naturkatastrofer 

uppmärksammas.  

Vi tror att sannolikheten är hög att fotografer väljer jobb och reportage som de tror sig 

kunna vinna med. Det kan vara negativt för bildjournalistiken, eftersom den då riskerar 

att inte utvecklas, utan bygger vidare på redan etablerade stereotyper. Sedermera blir 

det dubbeltydligt när fotografer vinner priser på bilder av människor som kanske inte 

ens vet om att de blir fotograferade. Man respekterar inte den personliga integriteten på 

samma sätt som man gör på hemmaplan. Någons lidande blir i den bemärkelsen en 

annans framgång, vilket kan upplevas orättvist.  

För vidare forskning vore det intressant att titta på äldre World Press Photo vinnare för 

att se utvecklingen under en längre tid, under hela tävlingens historia. Både var det 

gäller vilken sorts nyhetshändelser som skildras, geografiska områden, men också hur 

pass hemska bilderna är. När vi sett över alla vinnarbilder sedan tävlingens start 1955, 

finna en del ganska makabra bilder under både 1960, 1970 och 1980‐talen, medan 

många bilder från 1990 och 2000‐talet är mer estiskt tilltalande och inte lika hemska, 

även om de handlar om samma ämne. Ett annat angreppssätt skulle kunna vara att 

inrikta sig på fotograferna som vunnit pris i tävlingen. Undersöka deras åsikter om 

tävlingen i sig och hur den påverkar nutidens bildjournalistik och deras egna karriärer 

som pressfotografer. Eftersom juryns roll är viktig i tävlingen, skulle man också kunna 

tänka sig en studie där man intervjuar jurymedlemmar.    

Avslutningsvis finns det mycket kvar att studera när det gäller det bildjournalistiska 

området. Det är särskilt viktigt eftersom bilden är viktig i nyhetsförmedlingen och 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fortfarande har sin speciella egenhet att förmedla världsbilder och information om saker 

vi annars aldrig skulle få se i verkligheten, med våra egna ögon. 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