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Abstract  

I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som 

publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket 

kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen 

av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan 

Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder.  

Metoden som använts är kvalitativ, huvudsakligen bildanalys med hjälp av semiotik och steg 

skapade av Terje Hillesund som behandlar bland annat denotation och konnotation, men även 

ideologi. För att kunna analysera den kontext som bilderna publicerats i (det vill säga 

artiklarna) har diskursanalys använts. Teorin som bilderna och texterna undersöks genom är 

filosofen Emmanuel Levinas ansvarsmoral.  

Resultatet visar att tack vare den distans som personerna avbildas med tillåter man dessa 

personer respekt. Men barnen i artiklarna beskrivs utan att nämna vanliga barnaktiviteter som 

exempelvis lek, vilket fråntar dem en traditionell barnroll och särskiljer dem från svenska 

barn. Gällande den etiska frågan framkommer flera olika sidor, bland annat att bilderna kan 

väcka ansvar hos den som ser på bilden – ge dem ett val att ta det ansvaret och rikta 

uppmärksamheten mot kriget i Syrien, men mer problematiska sidor blev tydliga som att 

barnen i texterna är passiva aktörer. Slutligen framkom det i en intervju med Aftonbladets 

utrikesredaktör Martin Schori att tidningen var mer försiktig i publicering av bilder från 

exempelvis terrorattentatet i Stockholm i april och foton från krigets Syrien.  

Nyckelord: Ansvarsmoral, bildanalys, Emmanuel Levinas, medieetik, nyhetsfoto, syriska 

inbördeskriget.  
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1. Inledning 

Vissa nyhetsbilder sätter sig på hjärnan. Man minns dem. År senare. Decennier senare. Från 

11/9 med elden och röken som ligger tjock kring tvillingtornen. Utmärglade ansikten framför 

taggtråd vid Auschwitz. Två svarta män på en prispall, de har sina nävar knutna i luften. Eller 

mannen med en mörk säck över huvudet, vad som ser ut som ett mörkt lakan över kroppen, 

stående på en låda med sladdar kopplade till fingertopparna. Man glömmer dem inte. Och i 

bästa fall kan de till och med påverka människors uppfattningar och händelseförlopp. 

Nyhetsjournalistiken har utvecklats avsevärt från mitten av 1800-talet, främst tekniskt. Men 

vad nyhetsfotograferna gjorde då, och fortfarande gör idag är att bevisa att saker och ting 

faktiskt har hänt, med bildbevis. Som Susan Sontag skriver i sin bok On photography:  

Photographs furnish evidence. Something we hear about, but doubt, seems proven when we’re 

shown a photograph of it. In one version of its utility, the camera recordincriminates. […] A 

photograph passes for incontrovertible proof that a given thing happened.
1 

Denna uppsats analyserar bilder som publicerats i svenska tidningar föreställande Alan Kurdi, 

pojken som hittades död på en strand i Turkiet, i september 2015, Omran Daqneesh – pojken i 

ambulansen och två bilder från bombningarna av Aleppo, Syrien. Det är bilder som sticker ut 

i svensk bildrapportering, och som därför är värda att undersöka vad de faktiskt signalerar och 

representerar. Bilderna bombningar i Aleppo kommer från Aftonbladets bilaga Titta inte bort, 

som publicerade bilder från den förstörda staden, bilder som vanligtvis skulle ha valts bort.  

En bild kan ha en enorm inverkan - bilden på Alan Kurdi förändrade svenskars syn på 

flyktingpolitiken, till en önskan om en mer öppen attityd. Men bara för att Sverige och 

västvärlden är relativt försiktiga när det kommer till bilder av mer våldsam eller obehaglig 

karaktär, betyder det inte att sådana bilder aldrig förekommer. När det kommer till analys av 

starka eller obehagliga nyhetsbilder så har majoriteten av dessa gjorts i en anglosaxisk 

kontext, och Sverige och Storbritannien/USA brukar räknas in två olika mediasystem (den 

demokratiskt korporativa modellen respektive den liberala modellen), vilket påverkar 

journalistiken som produceras (alla exempel som presenteras under Tidigare forskning är 

anglosaxisk.)2 

 

 

                                                           
1 S Sontag, On photography, London: Penguin, 2002, s. 5 
2 L Nord ’De nationella mediesystemen’ i Medierna och demokratin av L Nord och J Strömbäck (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2012, s. 76-77 
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1.1 Problemformulering 

Fotot på Alan Kurdi stack ut i nyhetsbruset. Knappt en månad efter publiceringen av den 

bilden så kunde man i opinionsundersökningar se en förändring i svenskarnas syn på 

flyktningar - vi ville nu ha en öppnare flyktingmottagning. Det var effekten av ett foto.  

Medias möjlighet att påverka är stort, och detsamma gäller bildmediet. Detta är en av 

orsakerna till vikten av de pressetiska reglerna, och att de följs. För media påverkar både 

läsarna, liksom de som figurerar i media, både i bild och text.3 Att skydda den personliga 

integriteten är därför en viktig uppgift. Just nu pågår det väldigt många konflikter och krig 

världen runt; vi läser om dem i tidningarna, de tas upp på TV- och radionyheterna. Personer 

dödas, bomber sprängs, civila används som mänskliga sköldar, barnsoldater, massvåldtäkter 

på kvinnor och massgravar. Det sker ofta långt borta från det lugna livet i Sverige. 

Händelserna rapporteras, men bilderna som faktiskt visar det fruktansvärda som hänt är 

istället få – därför stack bilden på Alan Kurdi ut. Det är ett av få undantag, men vad signalerar 

dessa bilder, som är ovanliga att se för svenska tidningsläsare? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur syrier och syriska flyktingar porträtteras i fyra 

utvalda bilder och sju texter. Den svenska pressfotografen Paul Hansen skriver i en artikel i 

Dagens nyheter (se Material), om bilden föreställande Omran Daqneesh, att Omran är allas 

våra barn. Det kom han att representera när bilden på honom, chockad i ambulansen, 

publicerades. Detta gällande även bilden på Alan Kurdi, en pojke från Syrien som dog i 

flykten därifrån – han kom att ge flyktingvågen ett mänskligt ansikte, vilket gav en enorm 

förändring i hur vi svenskar såg på flyktingfrågan. Bilder som dessa är vad uppsatsens titel 

syftar på med formuleringen ”starka nyhetsbilder”, det är bilder som är ovanliga i svensk 

nyhetsrapportering (med om detta under Bakgrund). Parallellt med detta undersöks det även i 

denna uppsats huruvida det kan anses etiskt försvarbart att publicera bilder som dessa, bilder 

som dessa kan skapa otroligt engagemang, där fotot på Alan Kurdi bidrog till hur svenskar 

ändrade attityden jämtemot flyktingar och där Titta inte bort kampanjen samlade in över 2,2 

miljoner kronor bara efter en dag till UNHCR (mer om den under Material).4 Men är detta ett 

tillräckligt argument? 

                                                           
3 G Nordström & B Lindgren, Det kreativa ögat, Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 7 & 29 
4 www.aftonbladet.se/nyheter/utrikes/article23668908.ab 
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Denna uppsats fokuserar på bilder från just Syrienkriget. Bilder föreställande kriget i sig, men 

också flyktingarna som försöker ta sig därifrån. Det syriska inbördeskriget har också kommit 

att påverka Sverige i och med det stora antalet flyktingar som flyr från därifrån och försöker 

ta sig till länder som bland annat Sverige och Tyskland (i och med dessa länders mindre 

restriktiva flyktingpolitik under perioden som bilderna publicerades).  

1.3 Frågeställning 

1. Hur framställs syrier eller syriska flyktingar i bild i svensk nyhetsrapportering?  

2. Vilken kontext framkommer i artiklarna som bilderna publicerats i? 

3. Kan det anses etiskt försvarbart att publicera dessa bilder? 

1.4 Bakgrund 

I Sverige och västvärlden finns det en mer restriktiv inställning när det kommer till 

nyhetsbilder som föreställer skadade/döda allra helst om det varit våldsamt. Efter en 

självmordsbomb med många döda publiceras det som oftast en bild, med förstörda bilar och 

blod på gatan. Men inte på kropparna.  

Hur ser bilder från krig och krissituationer ut som oftast? Här är ett exempel, en sökning på 

artikeldatabasen Retriever på ordet ”bilbomb” ger 55 träffar (med specificeringen 

storstadspress, 2016, mars). Göteborgsposten, 20 mars – en gata fylld med människor, man 

ser flera ambulanser. Sydsvenskan, samma dag och händelse – samma gata, en soldat i 

förgrunden. Dagens nyheter, 15 mars – en gata, bitvis täckt av blod, allting är borta – både 

människorna som skadats och dött, liksom bilarna som förstörts. Sydsvenskan, 14 mars – 

ambulanser, bilar, tända billyktor, det syns inte vad som har hänt. Kvällsposten, 7 mars – en 

förstörd bil i förgrunden.  

Exempel på bild från Dagens nyheters artikel (figur 1), som nämnts ovan, från den 15 mars 

”Turkiet riskerar att fastna i blodigt inbördeskrig”5. Det är en typisk bild av ett våldsdåd, och 

det är från bilder som dessa fotot på Alan Kurdi sticker ut.  

                                                           
5 www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-riskerar-fastna-i-blodigt-inbordeskrig 
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Figur 1 Pressbild föreställande ett gata där en bilbomb exploderat i Turkiet, publicerad i DN 15 mars 
2016. Fotograf Adel Altan/AFP.  

Det bör dock påpekas att ”värre” bilder alltid går att hitta, med en enkel Googlesökning på 

datum och plats kan du få fram otaliga bilder på lemlästade kroppar, blodtäckta gator och 

skadade barn. Men den stora skillnaden mellan att se bilder i kombination med en text, och 

fotona du hittat med Googles hjälp att på det sistnämnda sättet så blir attentatet aldrig satt i ett 

sammanhang. Att de olika funktioner som medierna har – att granska, att informera, att 

kommentera och förmedla gruppkommunikation – allt detta saknas när du får fram 

fotografierna endast via Googles hjälp.6  

Fotojournalistiken är inte prioriterad i de Publicistiska reglerna, de etiska riktlinjer som ska 

gälla i Sverige. Nyhetsbilden nämns där en gång. Med ”4. Slå vakt om den dokumentära 

bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett 

missvisande sätt.” 7 Regeln står under rubriken ”Ge korrekta nyheter”. Det handlar alltså om 

korrekthet – att inte redigera bilder till att föreställa något annat. Men att respektera den 

personliga integriteten är viktig, och det avspeglas i reglerna, i och med ” 9. Visa alltid offren 

för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med 

hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.”8 Att skydda personerna och deras integritet blir 

den huvudsakliga hänsynen. Detta hänger ihop med problematiseringen ovan - men gör det att 

bilden som målas upp om en händelse eller konflikt kan bli felaktig? Gör det istället att offren 

                                                           
6 Monika Djerf-Pierre & Jenny Wiik ’Journalistiken och journalisterna’ i Medierna och demokratin av Nord & 
Strömbäck, s. 184-185 
7 www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler 
8 Ibid.  



  
 

9 
 

i konflikten glöms bort när vi inte får se deras ansikten? Den här typen av bilder som ibland 

trots allt publiceras eller visas i svenska medier föreställer som oftast personer i länder bortom 

Europas gränser. Det kan vara från utbredd svält i Östafrika eller gasattacker i Syrien. Men 

det är inte hos oss, det är inte svenskar eller Européer som påverkas av konflikterna. Och 

nyhetsbilderna som publiceras från dessa länder påverkar hur vi ser på konflikter och 

sjukdomsepidemier. Det är människors vardag där och bilderna visar oss en millimeter av 

den.  

1.4.1 Bakgrund till Syrienkonfliken 

Bilderna som analyserats i denna uppsatts föreställer personer som drabbats av det syriska 

inbördeskriget och de flyktingströmmar bort från landet, ett inbördeskrig som pågått sedan 

2012. Upptakten till kriget är sammankopplat med den Arabiska våren där protesterna nådde 

Syrien i september 2011 och regimen svarade hårt på kraven om avgång av den syriska 

presidenten Bashar al-Assad. Presidenten hade ärvt titeln som statsöverhuvud av sin far Hafez 

al-Hassad (som kom till makten 1970) efter hans bortgång 2000. Protesterna blev allt med 

våldsamma och var starten till inbördeskriget.9 Konflikten har kommit att bli allt mer komplex 

ju mer tid som går och kriget har blivit desto blodigare sedan den så kallade Islamiska Statens 

involvering i regionen, vilket har kommit att försvåra fredsförhandlingar ytterligare.10 

Det är ett inbördeskrig som pågått länge, något som lett till flyktingströmmar från landet och 

mot säkrare platser. Idag finns det 5 055 150 registrerade flyktingar från just Syrien, och den 

siffran låg på 501 651 den 1 januari 2013 – antalen flyktingar från Syrien har alltså ökat 

markant sedan 2013. Till det finns även 6,3 miljoner interna flyktingar. Dock har majoriteten 

av flyktingarna tagit sig till närbelägna länder som Libanon, Jordanien, Turkiet, Egypten och 

Irak. Flyktingar från Syrien är en del av den stora grupp människor som försöker ta sig till 

länder som bland annat Sverige och Tyskland, detta i och med att dessa två länder ha haft en 

öppnare flyktingpolitik.11 

 

 

 

 

                                                           
9 www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien 
10 www.globalis.se/Konflikter/Syrien  
11 data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 
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2. Tidigare forskning 

Idén till detta ämne kom från Handbok i journalistikforskning, kapitlet ”Filosofiska grunder 

för journalistisk etik” som tar upp ansvarsmoral. Det gällde specifik hur Emmanuel Levinas 

tankar använts för journalistiska studier i bildanalys – bilderna som analyserades där var bland 

annat de från Abu Ghurayb. Hammarlin och Wigorts Yngvesson tar här upp två olika 

analysstudier – av Green, Mann och Story samt en av Szpunar, båda dessa presenteras 

nedan.12 

Artiklen Care, domination, and representation av Green, Mann och Story utgår ifrån Levinas 

idéer om ansvarsmoral. ”We will argue that such images, more than mere representations, are 

ethical commands; they call us to an ethical respone to human suffering”13, det är temat som 

löper genom artikeln. Den analyserar bilderna från Abu Ghurayb utifrån omsorg, dominans 

och representation. Hammarlin och Wigorts Yngevesson skriver i kapitlet att se en annan 

människas lidande skapar direkt ett medlidande för den här personen, men att det inte behöver 

vara så enkelt – att det även kan leda till en önskan att kontrollera personen istället. Det är 

något annat än det som presenteras i Lenette och Miscovics artikel (nedan). Där är den som 

ser död och våld i medier endast en åskådare. Man påverkas inte, och avståndet mellan den 

som tittar och den som är avbildas blir inte kortare. Men Lenette och Miscovics menar att 

detta beror på hur nyheterna medialiseras. Men enligt Green et al. kan den här sortens bilder 

istället skapa förståelse och empati för människor vi aldrig träffat, som kanske finns på andra 

sidan Jorden. Det finns en möjlighet i nyhetsbilden.14  

Kapitlet av Piotr Szpunar i Ethics of media använder ansvarsmoral för att analysera en bild 

föreställande den tidigare tunisiske presidenten Zine El-Abidine Ben Ali som besöker 

Mohamed Al Bouazzizi på ett sjukhus i Tunisien, Bouazzizi hade tänt eld på sig själv efter att 

han trakasserats av polisen, han är på bilden döende. Szpunar använder begrepp från den 

ansvarsmoralistiska filosofin, så som den Tredje och den Andre (dessa begrepp kommer 

förklaras mer ingående under Teori) för att analysera relationerna i bilden och därmed även 

bildens relation till mediekonsumenterna. Han talar utifrån detta att det krävs en öppenhet i 

medieetiken så att den Tredje kan få en möjlighet att komma till tals. Regimen hade först 

                                                           
12 MM Hammarlin & S Wigorts Yngesson ’Filosofiska grunder för journalistik etik’ i Handbok i 
journalistikforskning, M Karlsson & J Strömbäck (red.), Uppsala universitet, 2006, s. 107 
13 R Green, B Mann & A Story, ´Care, domination, and represenatation´, Journal of Mass Media Ethics, vol. 21, 
no. 2-3, s. 178 
14 Green, Mann & Story, ’Care, domination, and representation’, s. 178-179 
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försökt använda bilden till sin fördel, men istället blev den ett sätt att upphöja Bouazzizi till en 

martyr. Szpunar menar att journalistiken kan vara ett sätt att få möta den Tredje, någon som 

en annars inte skulle få möta i sitt vardagsliv.15 

Artikeln Some viewers may find the following images disturbing’: Visual representations of 

refugee deaths at border crossing undersöks bilder föreställande döda flyktingar som 

publicerats i australiensiska medier (antalet var tre, inklusive Alan Kurdi). Enligt författarna 

själva bidrar den till diskussionen om hur bilder föreställande lidande medieras, främst till 

västvärlden. Som de själva påpekar är det sällan vi i väst, i media, ser bilder föreställande 

döda.16 

Den frågar varför just bilden på Kurdi som skapade sådana rubriker och varför sådan bilder 

annars sällan visas – beror det på självcensur från medierna, en önskan att bespara den 

känsliga publiken, eller mediers regler?17 I artikeln refereras vi till åskådare, som inte blir 

påverkade, på grund av medialiseringens grepp – men bilden på Kurdi manade både politiker 

och medmänniskor till handling. Men de ger ingen egentlig förklaring – för att det föreställde 

ett barn? För att vi faktiskt fick se en som försökt flytt och som omkommit på grund av det? 

”These events triggered broader interdisciplinary discussions on media images’ potential to 

influence public opinion and political will amidst highly complez international crises”.18  

Artikel Images in ethics code in an era of violence av Keith, Schwalbe och Silcock har valt ett 

annat intressant perspektiv – hur väl anpassade är de amerikanska etiska riktlinjerna för 

bildjournalistik. Enligt deras artikel visade sig 74 % av riktlinjerna relatera till 

fotojournalistik, men bara 26 % av reglerna tog ens upp bilder föreställande tragedi eller 

våld.19 Efter att ha presenterat vad de etiska riktlinjerna tar och inte tar upp följer författarna 

upp med en lista över vad som saknas – vad amerikanska medier borde tänka på. Deras 

huvudsakliga ståndpunkt tycks vara att läsarna är känsliga, och bättre måste skyddas. Man ska 

inte behöva se en våldsam bild på framsidan av en tidning i ett tidningsställ.20 Istället för att 

exempelvis som Green et al. artikeln ansåg – att man som läsare kan få ökad medkänsla över 

                                                           
15 P. M. Szpunar ’The predicament of (Journalism) Ethics as seen in the about-to-die image: Lévinas’s 

subjunctive mood and the third’ i Ethics of media av Couldry, Nick, Mirca Madianou & Amit Pinchevski (red.), 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, s. 121 
16 C Lenette & N Miscovic, ’Some viewers might finns the following images disturbing’: Visual represenations of 
refugee deaths at border crossings´, Crime Media Culture, s. 2 
17 Lennette & Miscovic, s. 3 
18 Lenette & Miscovic, s. 2  
19 S Keith, C Schwalbe & W Silcock, Images in ethics codes in an era of violence, Journal of Mass Media Ethics, 
vol. 21, no. 4, 2006, s. 252-253 
20 Keith, Schwalbe & Silcock, s. 255 
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exempelvis konflikter som pågår i världen, av att möta bilderna och ansiktena, deras 

lidande.21  

”Studies how codes conceptualize the challanges of such photos is appropriate, even though 

several studies have found that codes rarely determine day-to-day behaviour for most 

journalists”.22 Men den påpekar ändå vikten av att hela tiden hålla diskussionen om de etiska 

riktlinjerna levande. Den tar också upp risken för det på engelska callat compassion fatigue, 

något som Chouliaraki tar upp i sin bok The spectatorship of suffering. Campbell menar också 

att en bidragande orsak kan vara den generiska kvalité som många bilder föreställande lidande 

har. Han tar upp ett exempel på ett svältande barn som patetiskt stirrar in kameran med flugor 

runt omkring. Kan det vara därför Kevin Carters bild föreställande ett svältande barn bredvid 

en gam sticker ut - den är inte generisk, bilden får oss att tänka på vad en asgam bredvid ett 

svältande barn kan betyda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Green, Mann & Story, ’Care, domination, and representation’, s 185 
22 Keith, Schwalbe & Silcock, s. 247 
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3. Teori 

Teorin denna uppsats har använts sig av för att analysera bilder är Emmanuel Levinas 

filosofiska koncept om ansvarsmoral. I detta avsnitt presenteras teorin, både allmänt och i en 

journalistisk kontext. Den huvudsakliga texten som har använts för att få förståelse om 

Levinas ansvarsmoral är Susanne Wigorts Yngvesson avhandling Den moraliska journalisten, 

som handlar om journalistisk etik på ett normativt plan. Ett av kapitlen behandlar 

ansvarsmoralen ur just ett journalistiskt perspektiv, vilket gör det till en relevant text att utgå 

från.  

3.1 Ansvarsmoralen som filosofi 

Emmanuel Levinas texter och idéer framkom i en speciell kontext, det vill säga efter Andra 

världskriget och Förintelsens fasor. Det var en tid där sådan ohyggligheter utspelade sig, att 

det krävdes fortsatta ohyggligheter för att försöka förklara vad som kan ha påverkat 

händelserna (med bland annat Standford fängelseexperimentet och Millgrams 

lydnadsexperiment). Detta för att försöka få de svaren som Nürnbergrättegångarna aldrig gav. 

Hur kan sådana fasor uppstå? Vad gick fel? Det präglade det filosofiska klimatet när det gäller 

frågor så som just ansvar, men också existensen och dess mening.  

By declaring ethics to be ”first philosophy”, Levinas insisted on the notion that ethics must be 

the very ground upon which philosophy must stand if it hopes to say anything meaningful about 

the world after the total ethical failure in the Nazi turn to the ”Final Solution.23 

Utifrån det Susanne Wigorts Yngvesson skriver i sin bok målas en annorlunda typ utav 

moralistiskt system upp. Istället för att vara det vi i samhället har enats om, ett exempel på 

detta är ju de Publicistiska reglerna (men de flesta arbetsplatser har ett regelverk att utgå 

ifrån), så menar Levinas att det bör vara något individuellt – det är istället en slags protest mot 

den typen av moral som existerar kollektiv. Moralen bör istället alltid komma ifrån 

ursituationen, den mellan mig själv och det Levinas kallar den Andre.  

Både Bauman och Levinas vill utgå från moralens ursituation, från samspelet mellan mig själv 

och andra. Liksom dygdeetiken är ansvarsmoralen karaktärsinriktad. Den är dock i högre grad 

en protest mot systematiserad och reglerad etik och utgår istället från moral som ett existentiellt 

pågående skeende. Ansvarsmoral är också en protest mot kollektivt tänkande kring moral 

eftersom ansvaret är individuellt.24 

Etiken och ansvar var ämnen som Levinas återkom till, gång på gång i sina texter. Om etikens 

syfte skrev han att det handlar om ”A calling into question of the same – is brought about by 

                                                           
23 Green et al., s. 182 
24 Wigorts Yngvesson, s. 230 
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the other. We name this calling into question of my sponteneity by the presence of the Other 

ethics.”25 Han ville finna moralens mening, inte bygga upp ett moraliskt system, detta syfte 

som han gett sig själv har kommit att kallas bland annat meta etik av Levinas läsare. I Colin 

Davis introduktion till Levinas idéer och texter skriver han hur Levinas egentligen inte 

uppfyller några av de kriterier som särskiljer etisk filosofi. Han lägger inte fram några 

riktlinjer eller regler gällande moral, han diskuterar aldrig dygd, rättigheter eller 

skyldigheter.26 

För att gå vidare till ett begrepp som Levinas återkommer till – det vill säga Ansiktet, och 

Davis skriver om hur det kan väcka känslan av ansvar hos oss: 

When the face erupts into our world, its first expression is a commandment: ’you shall not 

commit murder’. This is in fact the only commandment to which Levinas refers; he takes it as 

the first and most fundamental of laws, from which all others derive. […] The Other order me 

not to kill, but has no means of persuading me to obey. […] The face to face does not establish a 

cozy intimacy between mysself and the Other; it shows me the existance of a whole world 

outside myself. So, at the same time as I discover the Other, the potential presence of 

innumerable others is also revealed to me.27 

När vi bryr oss, när vi känner ansvar för andra möter vi dem som ett ansikte. Deras mänskliga 

sårbarhet gör att vi kan närma oss dem på ett känslomässigt plan.28 

Wigorts Yngvesson beskriver hur vi ser ansiktet vid möten. Vi kan se ögon, mun och alla de 

delar som bygger upp ett ansikte. Men den viktigaste är huden, som nästan alltid är naken, 

även om hela kroppen är täckt. Men man kan aldrig äga en annan människas ansikte. De bästa 

förutsättningarna för ett möte kommer när vi inte ens ser ögonfärgen i ansiktet framför oss.29 

Men med ansiktet menar Levinas inte det fysiska ansiktet på personer vi möter, eller den 

Andre. Ansiktet är istället det som väcker den moraliska handlingen hos oss, som väcker 

ansvaret hos oss.30 

Similarly, one does not possess the face or experience it in the way one recieves a message that, 

once delivered, can be held in one’s hands, turned over or inspected. One hears a sound in the 

encounter with the face; the sound is agonized, barely human. […] These cries, like the cries of 

the infant, are the sound of the command ”Thou shalt not kill”.31 

 

                                                           
25 R Rat, Un-common sociality, Södertörns högskola, 2016, s. 17 
26 C Davis, Emmanuel Levinas, An introduktion, Cambridge: Polity press, 1996, s. 47 
27 Davis, s. 51-52 
28 Green et al., s, 185 
29 E Levinas, Etik och oändlighet: samtal med Phillippe Nemo, Stockholm: Östlings, 1993, s. 100 
30 Spzunar, s. 122-124 
31 Green et al., s, 185 
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3.2 Ansvarsmoralen ur ett journalistiskt perspektiv 

Ansvarsmoralen är i sig själv alltså direkt kritisk mot den typ av moraliska regler som styr 

journalistiken i de flesta västerländska länder (förutom de nationellt kopplade reglerna finns 

även de skapade av International federations of journalists), i form av etiska koder som ska 

styra publiceringen, men också journalisternas agerande. Wigorts Yngvesson menar att de 

kontrollmekanismer som är en del utav den journalistiska yrkesmoralen inte går ihop med 

Levinas idéer. Hon skriver att istället göra ansvarsmoralen till en journalistetik vore en protest 

mot gängse journalistik utövning. 32 ”Det finns inga objektiva eller kollektiva värden som 

leder till något annat än att kontrollera och manipulera individers moraliska förmåga.”33 

skriver Wigorts Yngvesson.  

Där Keith, Schwalbe och Silcock vill tydliggöra, utöka och utveckla de etiska riktlinjerna för 

bildjournalistiken (i en amerikansk kontext, på många sätta annorlunda än den svenska 

eftersom att det där saknas en mer övergripande, officiellt regelverk från en instans så som 

Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd) menar istället Levinas att det inte kan ha 

en positiv effekt. Moralen och etiken i ett samhälle är alltså inte något som bara kan existera, 

som kan göra ett samhälle bra eller dåligt när det gäller moral. Moralen måste alltså reagera 

mot någonting, ”[…] moral som ett existentiellt pågående skeende”34  

Vidare till tre begrepp som kommer upp gång på gång i Levinas texter, det är den Andre, 

tiden och Döden. Det är dessa som påverkar mötet mellan oss som individuella personer och 

den Andre. Vi har inget val när det gäller ansvaret, det finns där och vi kan inte göra oss av 

med det. Man kan som enskild person göra valet att i en specifik situation inte ta ansvaret, 

men det finns fortfarande där. Det betyder alltså att ansvaret finns där varje gång en 

nyhetsläsare öppnar en tidning. Varje gång en journalist gör en intervju och varje gång en 

fotograf ska ta en bild – både eftersom de sistnämnda två har att göra med en situation med 

den Andre, men också att det inte går att se världen utan ansvar. Men man kan alltså välja att 

inte ta det ansvaret, när man tar en bild, när man gör en intervju eller när redaktören sedan gör 

valet om det kommer komma med i inslaget/tidningen eller inte.35 

För att avsluta teoridelen kommer en mycket kort, men mer ingående beskrivning av den 

Andre - Wigorts Yngvesson skriver att mötet med den Andre är en viktig del av den 

                                                           
32 Wigorts Yngvesson, s. 230, 251 
33 Ibid, s 251 
34 Ibid, s. 230 
35 Ibid, s. 245-246 
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journalistiska utövningen, det är en del av yrkets natur, som sker på en Andres villkor. ”Den 

moraliska journalisten är för den Andre.”36 Det går kanske inte att vara där för den Andre, 

varje dag, hela tiden – detta vore omöjligt. Men i en roll som journalistens blir det extra 

viktigt att vara medveten om detta. ”Utan den Andre ser jag inte världen, bara mig själv.”37 

En moralisk journalist är alltså enligt Levinas inte nödvändigtvis den som följer de uppsatta 

reglerna, men någon som inte blundar för sitt ansvar och istället väljer att använda det i sin 

yrkesroll.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibid, s. 251 
37 Ibid, s. 246 
38 Ibid, s. 245 
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Materialet består huvudsakligen av de bilder som analyserats. Bilderna var företrädesvis 

publicerade under det föregående året (2016) i svenska medier. Undantaget är bilden på Alan 

Kurdi, som publicerades den 3 september 2015. Förutom bildanalysen har också kontexten 

som bilderna publicerades i analyserats, därmed har alltså artikeln som bilden framställt i 

även undersökts. Den första bilden föreställer Alan Kurdi och där har tre artiklar analyserats. 

Den andra bilden föreställer Omran Daqneesh och även där analyserades tre artiklar. När det 

gäller bilderna på Kurdi och Daqneesh kommer dessutom två olika versioner av bilderna 

undersökas, eftersom tidningarna valt att publicera olika bilder. De sista två bilderna kommer 

från Aftonbladets Titta inte bort, oktober 2016, som både var en kampanj och bilaga för att 

samla in pengar till UNHCR.  

 

Figur 2 Pressbild föreställande den döda flyktingpojken Alan Kurdi, publicerad av Expressen 3 
september 2013. Fotograf Nilüfer Demir. 



  
 

18 
 

 

Figur 3 Version 2 av ovanstående bild föreställande Alan Kurdi, publicerad av DN 2 september 2015. 
Fotograf Nilüfer Demir.  

Artikel ett om Alan Kurdi är från Expressen, 3 september 2015. ”Vi räddade inte Aylan” av 

Arne Lapidus.39  

Artikel två om Alan Kurdi är från Dagens nyheter, även den, från den 3 september 2015. 

”Treårige Alan drunknade när familjen flydde mot Kanada” av Juan Flores.40  

Den tredje och sista artikeln om Alan Kurdi är från Svenska dagbladet, sen 4 september. 

”Fotografen: Jag var tvungen att ta bilden” av Clemens Poellinger.41  

                                                           
39 www.expressen.se/nyheter/europa-raddade-inte-aylan-3 
40 www.dn.se/nyheter/varlden/trearige-alan-drunknade-nar-familjen-flydde-mot-kanada 
41 www.svd.se/fotografen-jag-var-tvungen-att-ta-bilderna  
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Figur 4 Pressbild föreställande Omran Daqneesh som skadats i ett bombdåd i Aleppo Syrien, 
publicerad av DN 18 augusti 2016. Fotograf Mahmoud Raslan.  

 

Figur 5 Version 2 av ovanstående bild, föreställande Omran Daqneesh, publicerad av Expressen 19 
augusti 2016. Fotograf Mohmoud Raslan.  

Artikeln ett om Omran Daqneesh är från Dagens nyheter, 18 augusti 2016. ”Är inte Orman 

som sitter i ambulansen – det är våra egna barn” av Paul Hansen.42 

                                                           
42 www.dn.se/nyheter/varlden/ar-inte-omran-som-sitter-i-ambulansen-det-ar-vara-egna-barn 
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Artikel två om Omran Daqneesh är från Expressen, 19 augusti 2016. ”Här är bilden som 

skakar om världen” av Kassem Hamadé och Tomas Kvarnullen.43  

Den 3:e och sista artikeln om Omran Daqneesh är från Expressen, 2 oktober 2016. ”Syriska 

barnen skrik på hjälp från helvetet” av Magnus Falkehed.44 

 

Figur 6 Pressbild föreställande ett rum av skakade människor i Aleppo Syrien, publicerad av 
Expressen 6 oktober 2016. Bild från AP/TT.  

                                                           
43 www.expressen.se/geo/tomas-kvarnkullen/bilden-pa-den-lille-syriske-pojken-omran-5-som-skakar-hela-
varlden 
44 www.expressen.se/geo/syriska-barnens-skrik-pa-hjalp-fran-helvetet 
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Figur 7 Pressbild föreställande tre personer som gräver fram ett barn från resterna ett hus som 
raserats av bomber, publicerat av Expressen 6 oktober 2016. Bild från TT/Scanpix.   

Titta inte bort, en Aftonbladet-bilaga och kampanj i oktober 2016. Bilagan såldes tillsammans 

med tidningen, där pengarna gick till FN:s flyktingorgan UNHCR. Webbversionen och 

bilagan innehöll bilder som vanligtvis inte skulle ha publicerats, men Aftonbladet gjorde detta 

för att rikta uppmärksamheten mot vad som skedde i Aleppo, Syrien och för att samla in 

pengar. I denna uppsats används webbversionen av Titta inte bort, detta eftersom det är via 

webben och mobilen flest Aftonbladetläsare når artiklar.45 

Artiklarna och bildserien i bilagan inleds med denna text skriven av Håkan Andreasson, 

redaktionschef på Aftonbladet:  

Varje dag dyker de upp i bildflödet. Bilder på döda människor, som slits isär av skrotet från 

tunnbomberna eller krossats av byggnader som rasat efter bombräderna. Varje dag väljer vi Att 

inte visa dem. Vi kan inte visa dem. Men idag gör vi det ändå. För så här ser det ut i Aleppo, i 

oktober 2016. Och du borde se det. Titta inte bort. Du kan hjälpa. 

Det är anmärkningsvärt att Andreasson känt sig manad att skriva att tidningen vanligtvis inte 

kan visa bilder som dessa. En intervju med Martin Schori, som är utrikesredaktör på 

Aftonbladet har gjort för att kunna ställa frågor om kampanjen och få svar på varför 

Aftonbladet valde att publicera bilder som vanligtvis inte skulle visas, men även ställa frågor 

kring varför just bombningarna av Aleppo ledde till en sådan kampanj. Ljudfilen och 

transkriberingen av intervjun finns endast sparad på uppsatsförfattarens hårddisk.  

                                                           
45 www.aftonbladet.se/siffror 
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4.2 Urval 

Trots att bilden på Alan Kurdi nådde media under september 2015 har den använts i analysen, 

eftersom det var utifrån bilden idén till denna uppsats kom ifrån och att det idag har kommit 

att bli en sådan ikonisk bild. Det är mycket som pekar mot att den kommer att räknas bland de 

minnesvärda bilder som nämns i inledningen, både på grund av bildens grafiskhet i sig, 

motivet och i den kontext som bilden befinner i.  

Det var utifrån bilden på Omran och Alan idén till ämnet kom, inspirerad av Green et al. där 

de analyserat bilderna från Abu Ghurayb. När det gäller de resterande två användes Retriever 

och en sökning på frasen ”Varning för starka bilder” och där var Titta inte bort ett av de första 

sökresultaten, bilderna där passade väl ihop med de på Alan och Omran. Det var utifrån 

bildvalet som fokusering på just Syrienkonflikten valdes.   

När det gäller urvalet av artiklar utgår det ifrån de fyra största storstadstidningarna i Sverige, 

baserat på upplagor – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.46 En 

spridning på typen av artiklar har försökts att uppnå, både när det gäller deras innehåll, men 

också tidningarna som artiklarna publicerats i.  

4.3 Metod 

I uppsatsen har huvudsakligen konstruktivistisk/semiotisk bildanalys använts. Det är inte 

endast bilderna som tolkats, utan även artiklar som bilderna publicerats i, för att få fram 

kontexten som bilderna sett i av läsarna. Dock med en annan metod – nämligen kritisk 

diskursanalys, eftersom den passar bra i en undersökning där just makt och 

dominansförhållanden är relevanta. Bilderna kommer från krigszoner och krissituationer, som 

sedan visas för en europeisk publik. Att det finns en maktobalans där gör att denna metod 

passar bra för denna undersökning. Den maktobalansen beror på att vi svenskar lever ett 

priviligierat liv, med hög livskvalitet, utan krig och liknande konflikter. Medan personerna på 

bilderna lever i en helt annan värld, präglade av kriget i Syrien, där många av dem lever som 

flyktingar på grund av detta, och vill komma till länder som Sverige.   

 

 

 

                                                           
46 B Häger, Reporter. En grundbok i journalistik, Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 416-417 
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4.3.1 Bildanalys: Hillesund och semiotik 

För bildanalysen användes de steg som Terje Hillesund skapat, det finns där en uppdelning av 

en bilds betydelse, å ena sidan den denotativa men också den konnotativa. Stegen är följande: 

1. Det omedelbara intrycket 

2. Den denotativa nivån. Vad föreställer bilden?  

3. Kompositionsnivå. Den estetiska utformningen.  

4. Den konnotativa nivån. Vad representerar/signalerar bildens olika delar och 

perspektiv? 

5. Den ideologiska nivån. Det bredare sammanhanget som texten ingår i. 

6. Bilden i kontexten47 

Hillesunds steg har valts, istället för en bildanalys som endast har en uppdelning mellan det 

denotativa och konnotativa, främst eftersom flera av dessa steg har relevans för denna typ av 

undersökning, bland annat den ideologiska nivån. Detta eftersom det är bilder berör krig och 

flykt så ger det mer än bara att beskriva vad bilden föreställer och vad den signalerar. Förutom 

Hillesund används även semiotiken för att tolkningen av bilderna.  

Semiotiken har sin bakgrund i Ferdinad de Saussure och som utvecklades vidare av Charles 

Saunder Peirce – det är den sistnämnde som är relevant här. Detta eftersom Peirces definition 

av tecken skiljer sig från Saussure – ”Peirce menade att ett tecken är allt som på ett eller 

annat sätt står för något för någon”.48 Vidare delade Peirce upp tecknena i tre olika typer, 

symboler, index och ikoner. De har olika funktioner och kan tolkas på olika sätt. Symboler är 

inlärda tecken, där vi måste ha en viss kod för att kunna förstå vad de betyder. Ikoner däremot 

har en tydlig likhet med vad de föreställer, kan exempelvis vara ett foto eller en målning av en 

person, tänk exempelvis på de ryska ikonmålningarna som föreställer helgon – en likhet är 

nödvändig. Medan index slutligen är spår av något, Gripsrud ger ett exempel i spår i snön 

efter skidor. Det är något som pekar på något, ett symtom eller en effekt som kan visa vad det 

är som har hänt tidigare.49 Semiotiken bidrar här till att utläsa konnotationen i bilden.  

När det gäller det tredje steget – komposition, användes den så kallade socialsemiotik i 

enighet med Anders Björkvall bok Den visuella texten, för att utläsa närhet till betraktaren och 

men även om bilden ger krav till den som ser den. Socialsemiotik tittar bland annat på 

huruvida den som avbildas porträtteras från huvudet ned till midja, eller hela kroppen. Om 

                                                           
47 T Hillesund, Står det noe nytt: innforing i analyse av aviser og nyheter, Fredrikstad: Institut för journalistikk, 
1994, s. 72-76 
48 J Gripsrud, Mediekultur. Mediesamhälle, Göteborg: Daidalos, 2008, s. 149 
49 Ibid, s. 151 
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personen på bilden tittar in i kameran, men också vinkeln som bilden tagits i (rakt framifrån, 

uppifrån eller nedifrån).  

4.3.2 Text analys: kritisk diskursanalys 

När det gäller kritisk diskursanalysen (critical discourse analysis, som följande kommer att 

förkortas CDA) används denna mer i enighet mer Teun van Dijk, än den mer traditionella 

versionen av Norman Fairclough, detta eftersom van Dijks uppdelning av mikro/makro här är 

mer givande. Det är inte först och främst en textanalys som skall göras, utan bildanalys – 

denna del av analysen är för att få fram den kontext som bilderna befinner sig i. Detta gör att 

den språkliga praktiken inte är lika relevant, och därför används just en makroanalys för att 

just få fram teman och liknande, som hjälper till att få fram just kontexten. När det gäller just 

makroanalys av medier bör man även ta ställning till vilka aktörerna (aktiva/passiva) och 

källorna är, och vad de representerar i artikeln (exempelvis samhällsinstitution), detta är 

relevant i de teman som artiklarna behandlar. 50 När det gäller CDA är det centrala hur 

rådande diskurser påverkar hegemonin och maktfördelningen i samhället. ”Critical discourse 

analysis is an instrument whose purpose is to expose veiled power structured.”51 

Peter Berglez skriver om diskursanalys att den grundas på en paradox – å ena sidan krävs det 

att den som använder metoden tar ett kliv utanför den kultur man befinner sig i och därmed 

kunna stå oberoende, men att man också måste utnyttja att man är en del av kulturen för att på 

så vis kunna förstå nyhetsdiskursen som man analyserar. Nyhetsdiskursen är en del av en 

större sociokulturell kontext, den kontext som den existerar och skapas i.52  

4.4 Analysens struktur 

Analysen som följer struktureras utifrån i följande steg. 

   1. Analysen görs kronologiskt utifrån när bildernas/artiklarna publicerats.  

   2. Bildanalysen och textanalysen görs separat, först presenteras bildanalysen och efter det 

följer textanalysen. 

   3. I bildanalysen används Hillesunds steg, men presenteras som en flytande text, där stegen 

som är mest relevanta för varje bild inkluderas.  

                                                           
50 P Berglez, ’Kritisk diskursanalys’ i Metoder i kommunikationsvetenskap av M Ekström och L Larsson (red.), 
Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 275 
51 G Bergström & K Boréus, ’Diskursanalys’ i Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 373 
52 Ibid, s. 274 
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   4. I textanalysen ställs följande frågor till artiklarna:  

      - Vad är huvudtemat i texten? 

      - Vilka är aktörerna och representerar de någon del av samhället? 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en uppsats kan vara god när studien mäter det som den avser mäta, det vill säga 

när alla delar hänger ihop med varandra, utan lösa trådar.53 Denna uppsats åstadkommer detta 

genom att besvara de frågor som ställs och genom att behålla en röd tråd genom hela texten. 

En god reliabilitet är svårare att uppnå i en undersökning som är kvalitativ i sin metod. Det är 

enklare att få fram samma resultat när man återupprepar en kvantitativ undersökning, 

eftersom subjektivitet inte har en del i undersökningen.54 Men i en uppsats med text- eller 

bildanalys finns det ett mått av subjektivitet när texter eller bilder tolkas. Reliabilitet är 

därmed inte ett lika relevant begrepp att besvara om en uppsats uppnår eller inte, ett bättre 

begrepp här att utgå ifrån är istället trovärdighet – att man tydligt visat att den teori, metod 

och begrepp som används är relevant för den typ av undersökning som görs, och att dessa har 

använts på ett tillförlitligt sätt.55 I denna uppsats presenteras orsakerna till val av metod och 

teori noggrant, och begrepp som härrör användningen av dessa två beskrivs även dem 

noggrant och används i enighet med hur begreppen används tidigare.   

4.6 Etiska överväganden 

Ett perspektiv som är svårt att komma bort ifrån här, i denna uppsats, är att som författare 

komma utifrån och analysera bilder och artiklar som föreställer människor i krig, när en själv 

lever ett tryggt liv. Det finns alltså risk här att skapa ett vi och dem perspektiv, där man 

kommer allt längre ifrån varandra, istället för närmre – genom själva processen som är den 

tolkande analysen. För att försöka komma ifrån detta så mycket som möjligt har det gjort ett 

försök att hålla ett så öppet sinne som möjligt, och lämna bakom sig kulturellt påverkade 

tankemönster som kan påverka tolkningen och skapa distans.  

                                                           
53 A Johannessen & PA Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2010, Stockholm, Liber, s. 47-48 
54 Ibid, s. 28-29 
55 P Svensson & G Ahrne, ’Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt’ i Handbok i kvalitativa metoder, av G 
Ahrne & P Svensson (red.), Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 27-28 
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Det bör också tilläggas att bilderna i denna uppsats kan publiceras, detta i enlighet med 

Upphovsrättslagen, 23 §, som godkänner publiceringen av fotografiska bilder i vetenskapliga 

sammanhang.  
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5. Analys: Alan Kurdi 

Analysen kommer följa i den ordning som presenterades under metod.  

5.1 Alan Kurdi, Expressen, bilden 

  

Figur 8 Skärmbild (skärmdump) av Expressens artikel om Alan Kurdi, där rubrik, bilder och brödtext 
går att se.  

Det omedelbara intrycket en läsare får när man ser bilden i kombination av bilden med 

rubriken (figur 8) är att man direkt möts av en pojke med ansiktet pressad mot den blöta 

sanden, vågorna möter hans ansikte. Han kropp i en onaturlig position. Utifrån det förstår man 

att pojken är död. Från rubriken förstår man att ”vi” är orsaken bakom hans död. Ordet ”vi” 

här är inte självklart vad det innebär.  

Själva bilden (se figur 2) föreställer en strand som är stenig. Vid vattenbrynet ligger pojken, 

på sig har han svarta skor, svarta byxor och en röd t-shirt. Till höger om pojken står en man, 

med ryggen vänd mot kameran, hans ansikte går inte att se. Han har på sig en flerfärgad jacka 

med text på ryggen, militärgröna byxor, kängor och en grön basker. På jackan står det ”Olay 

yeri inceleme”, turkiska, vilket översätts till brottsplatsundersökning på svenska. Mannen står 

vänd med ryggen mot kameran, vilket kan tolkas som brist på engagemang från hans sida.56 

Motivet avbildas med distans, eftersom vi får se båda personerna i helfigur, utan beskäring.57 

                                                           
56 A Björkvall, Den visuella texten: den multimodala analysen i praktiken, Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2009, 
s. 55 
57 Ibid, s. 31 
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”Om den avbildade inte möter läsarens blick ges denne snarare möjlighet att kravlöst 

betrakta. Då blir bildhandlingen snarare ett erbjudande.” 58 skriver Anders Björkvall. Det 

handlar alltså inte om något påtvingat, vi får välja själva att reagera, hur vi vill reagera, hur vi 

vill gå vidare. 

En orörlig kropp i den positionen är inte en levande och glad lite pojke, han tog sig inte dit 

frivilligt. Det rör sig därmed om ett index, där Alans kropp på stranden är ett spår av den 

katastrof som gjorde att han spolades upp på stranden. Mannen på bilden blir här intressant, 

eftersom för turkiska läsare av artikeln, som ser bilden, är han en symbol. Han representerar 

en polisnärvaro, och det är något som dessa personer kan förstå direkt. Men detta visar just 

hur symboler kan förstås av en grupp, och förvirra andra. Som svensk, utan inblick i det 

turkiska samhället går det endast att utröna att han har någon slags officiell roll, men inte vad. 

Vi kan se de fysiska symbolerna på hans basker, på hans ärm, men vi kan inte tolka dem utan 

hjälp. Vi ser bara hans rygg, det ser ut som om man håller något i handen som han tittar på, 

papper eller liknande. Han tycks ha gjort ett val, ett val i sin yrkesroll; att inte reagera att låta 

sig påverkas, att det bara är ett jobb, ingenting annat. Han vill inte behöva möta lidandet, han 

tittar på pappret i handen. Om det handlar om ett val att ta sitt ansvar – om man kan välja att 

inte göra det, så som Wigorts Yngvesson skriver om ansvarsmoralen, så har mannen gjort det 

valet. Han gör sitt jobb och inget mer. Vi som ser på bilden möter Alan rakt på, och i och med 

detta möts vi av samma val som mannen vid honom.59  

Den kontext som målas fram i artikeln ger bakgrunden till hur pojkens kropp hamnade på 

stranden – att en flyktingbåt kapsejsade och 12 människor drunknade. Den tar även om upp 

vem pojken är och familjesituationen – att familjen Kurdi flytt från Kobane i Syrien. Den 

kommenterar även bilden i sig, i form av ett citat från Ulrika Årehed Kågström, 

generalsekreterare på Röda korset. Hon uttrycker hur stark bilden är. I texten finns även 

informationen att mannen på bilden är en turkisk polis.  

5.2 Alan Kurdi, Expressen, texten 

Pojkens namn är i artikeln felstavat. Under de första dagarna förekom både stavningen Alan 

och Aylan, men familjen meddelade att den korrekta kurdiska stavningen ska vara Alan. 

Stavningen varierade mellan medier. Huvudtemat framkommer redan från rubriken ”Vi 

räddade inte Aylan”, att vi alla delar ansvaret för pojkens död. Och eftersom han dog har Alan 

                                                           
58 Ibid, s. 36 
59 Wigorts Yngvesson, s. 245-246 
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blivit personen som representerar hela flyktingkrisen i Syrien, alla de barn som har dött. Men 

rubriken ”Vi räddade inte Aylan” signalerar också att vi hade kunnat rädda honom, men 

artikeln tar inte upp hur det hade kunnat ske, förutom genom att ge pengar till olika 

välgörenhetsorganisationer som listas. Men frågan här blir alltså – om alla vi svenskar hade 

gett pengar till olika organisationer som försöker hjälpa situationen i Syrien, hade Alans liv 

kunnat räddas? Eftersom artikeln uppmanar en att ge pengar, och försöka rädda andra barn 

som Alan finns samma element i artikeln som i bilden. Du har valet – att titta bort och inte ge 

pengar till några av de fem organisationer som Expressen lyfter fram, eller möta det rakt på 

och med det acceptera det ansvar som du har möjlighet att ta i den här situationen.  

Alan Kurdi och hans familj är de huvudsakliga aktörerna i denna artikel, de framställs som 

personer som blivit utnyttjade och därmed finns det drag av passivitet. De har blivit illa 

behandlade, utnyttjade (av både den syriska regimen som inte kunnat skapa fred i landet, 

liksom flyktingsmugglarna) och inte kunnat göra något för att hjälpa situationen, till den grad 

att tre personer i Kurdi familjen miste livet. Övriga aktörer i texten är svenska Röda korsets 

generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström som kommenterar vad som har hänt, hon hoppas 

att Alans död kan bli en väckarklocka. Detta är ett citat som man kan förväntas sig i en artikel 

som denna, men hon kommenterar även bildens möjliga ikonstatus, och menar att den kan 

jämföras med bilder från Vietnam och Irakkriget, men det klargörs inte vad det är för bilder 

hon talas om. En annan person som kommenterar vad som har hänt, är någon som Expressen 

faktiskt inte pratat med, Peter Bouckaert, chef för människorättsåtgärder för Human rights 

watch, och det citatet kommer istället från hans blogg. Ingen av dessa är neutrala aktörer, utan 

båda talar från perspektivet att situationen som den Alan utsatts för måste upphöra.  

 

5.3 Alan Kurdi, Dagens nyheter, bilden 

På bilden (se figur 3) går det att se en stenig sandstrand, och man kan se vågorna. En man i 

uniform bär ett barn upp mot stranden. Han är klädd i grön basker, militärkängor, bruna byxor 

och en flerfärgad jacka, med emblem och text på som inte går att läsa. Han tycks ha 

plasthandskar på sig. Ansiktsuttrycket är sammanbitet. I händerna bär han det lilla barnet. 

Barnets ansikte är bortvänt, kroppen lealös. Pojken har svarta byxor, svarta gympaskor, en 

kortärmad röd tröja med tryck framtill.  
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Likt den föregående bilden är denna i helfigur, vilket innebär samma sociala distans, och 

vilket ger ett mer distanserat intryck.60 Här ser man dock mannen från sidan, något som 

Björkvall menar innebär att de avbildade inte är en del av läsarens världs eller sociala 

sammanhang.61 Men det samma gäller inte Alan, om hans huvud inte var lutat till höger skulle 

vi kunna se honom framifrån.  

Alans kropp bärs upp, i famnen på mannen. Likt föregående bild är Alans kropp ett spår av 

katastrofen som dödade honom, och polismannen är en symbol. Att polisen på bilden här är 

en symbol blir extra tydligt i och med att det går att se hans uniform bättre, hur jackan ser ut, 

med tecknet på sidan, ihop med texten på baksidan som gick att se på den föregående bilden, 

den gröna baskern – allt detta visar för en turkisk invånare att han är polis, likt den svenska 

polisens uniform som man som svensk känner igen direkt. Levinas den Andre kan vara vem 

som helst, både pojken och mannen. Men mannen har en uppgift, han är en del av den 

turkiska myndigheten som rycker in när flyktingar har dött i sina försök att nå så långt bort 

från Syrien som möjligt. Det är genom döden vid möter den Andre, skriver Wigorts om 

ansvarsmoralen, och i den här bilden möter vi den Andre, genom den döda Alan. Mötet med 

den Andre sker här när det redan är för sent, pappan Abdullah har förlorat sina barn och sin 

fru. Men vi svenskar får möta den Andre här.62 

Bilden, med sitt motiv på ett dött barn, i kontexten bilden befinner sig i gällande Syrienkriget 

och den stora mängd flyktingar som försöker ta sig till Europa, kan man argumentera för att 

bilden refererar till andra ikoniska bilder på barn och oskyldiga i krigs- och krissituationer. 

Som den vietnamesiska flickan som naken, skrikandes springer från napalmbombningen i 

Vietnamkriget eller det svältande barnet bredvid en gam i ett uttorkat landskap. I och med 

denna koppling visar det att det inte skett någon förändring mellan då och nu, barn blir 

fortfarande offer och deras situation förbättras inte trots att det gått så många år.  

Bakgrunden som artikeln ger till den här bilden är huvudsakligen från ett personligt 

perspektiv – från Alans pappa Abdullak Kurdi. Vi får höra berättelsen om vad de varit med 

om och vad som ledde till sonens död. Vi får veta familjens historia, och förutom pappan 

berättar även Alans syster Teema om familjens planer att återförenas med sin familj i Kanada, 

                                                           
60 Björkvall, s. 31 
61 Ibid, s. 55 
62 Wigorts Yngvesson, s. 244 
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där Teema bor. Det är huvudsakligen en kontext som berättar den personliga historien, snarare 

är den politiska.  

5.4 Alan Kurdi, Dagens nyheter, texten 

Huvudtema i texten handlar om flykten, och i vilken maktlös situation familjen hamnat i när 

de försöker fly från sitt hemland. Passiviteten och maktlösheten som familjen tvingats till är 

det huvudsakliga, som förstärks av pappans citat som till och med plockats upp i ingressen 

”Mina barn gled mig ur händerna”63. Alan Kurdis kropp som sköljdes upp på stranden. 

Pappans citat som är starten på brödtexten om hur han höll sin familj i handen, men barnen 

gled honom ur händerna. Det ger alltså en personlig bakgrund till det bilden föreställer, för att 

visa hur fruktansvärd situationen är för familjen som flytt, och med det alla andra som försökt 

ta sig till Europa under omänskliga förutsättningar. Bilden visar – det här kan hända, att detta 

händer hela tiden, flyktingar som dör. Texten visar varför det är så fruktansvärt för den här 

familjen, där pappan i princip förlorat hela sin familj. Det är en personligt öde, en personlig 

katastrof.  

De huvudsakliga aktörerna, och de som Dagens nyheter har tagit med citat ifrån är pappan 

Abdullah och hans syster Teema. De representerar Alans familj, de han flydde med och 

pappans syster som de försökte fly till, bort från kriget. Alla är de passiva aktörer. Men 

pappan är den huvudsakliga aktören i texten, förtvivlad av sorg. Det är hans citat i ingressen, i 

början på brödtexten och i slutet på hela artikeln, vilket slutet cirkeln, artikeln slutar där den 

börjar, med pappans sorg. Den Andre, representeras i texten istället av just Alans pappa, som 

Davis skriver om vad den Andre kan få en att inse – att vi faktiskt delar världen och att den 

inte är en personliga ägodel. 64 En annan person som nämns kort, i en mening, är 

räddningsarbetaren, alltså mannen som bär på Alan Kurdis kropp på bilden. De övriga 

personerna som finns med i texten är de fyra män som gripits i Ungern – de misstänkts ha 

varit de ansvariga för båten som kapsejsade. De är aktiva, och har påverkat vad det som 

artikeln beskriver.  

 

5.5 Alan Kurdi, Svenska dagbladet, bilden 

Bilden i denna artikel är densamma som i Dagens nyheter (se figur 3). Det enda som skiljer 

sig åt är därmed kontexten som bilden befinner sig i och med att den sätts tillsammans med en 

                                                           
63 www.expressen.se/nyheter/europa-raddade-inte-aylan-3 
64 Davis, s. 49 
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annan text, och kontexten här skiljer sig avsevärt från ovanstående två artiklar. Här är vinkeln 

fotografens och handlar främst om varför Nilüfer Demir tog bilden. Därmed ser vi inte på 

bilden från vårt eget personliga perspektiv, utan just från Demirs. Det står en människa mellan 

oss och bilden. Det innebär att det blir en mer intellektuell process att se bilden, snarare än 

den starkt känslomässiga som vid de två ovanstående artiklarna.  

5.6 Alan Kurdi, Svenska dagbladet, texten 

Huvudtemat i denna artikel skiljer sig avsevärt från de tidigare två artiklarna, här handlar det 

istället om bildens betydelse, på ett mer metaplan. Just detta är något som dock förekommit i 

de andra artiklarna, med inte som huvudtema. Ett annat huvudtema nära sammankopplat med 

det föregående är fotografens roll vid situationer som denna, och att detta är en viktig del av 

artikeln går att se tydligt utifrån hur Svenska dagbladet valt att rubriksätta artikeln ”Jag var 

tvungen att ta bilderna”65. Man kan tänka sig att detta syftar på att Nilufer Demir kände sig 

tvungen till detta i och med hennes yrkesroll. Men vi får som läsare ingen bakgrund till Demir 

som fotograf, vem är hon i hennes yrkesroll? Anses hon vara en framstående fotograf? Även 

CNN valde denna vinkel för en artikel till sin hemsida, en dag innan Svenska dagbladet, men 

som besvarar frågorna som Svenska dagbladet valt att utelämna.66 Nilufer Demir är den enda 

aktören i artikeln. Det är hennes perspektiv som förs fram. Hon framställs i artikeln som aktiv, 

i hennes yrkesroll som fotograf gör hon ett val när hon ser scenen på stranden och väljer att 

fotografera detta och ta det till media. ” […] jag sa till mig själv att jag skulle kunna vittna om 

vad de här människorna går igenom. Jag var bara tvungen att ta bilderna.”67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 www.svd.se/fotografen-jag-var-tvungen-att-ta-bilderna 
66 http://edition.cnn.com/2015/09/03/world/dead-migrant-boy-beach-photographer-nilufer-demir 
67 www.svd.se/fotografen-jag-var-tvungen-att-ta-bilderna 
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6. Analys: Omran Daqneesh  

6.1 Omran Daqneesh, Dagens nyheter, bilden 

 

Figur 9 Skärmbild av Dagens nyheters artikel om Omran Daqneesh, där rubrik och bild går att se.  

Det omedelbara intrycket kommer från att man direkt ser man en pojke (figur 9), täckt av 

damm eller sand, huden grå, men ansiktet fläckat rött. Från rubriken förstår man att han, 

Omran, utsatts för något och att han borde likställas med alla andra barn. Från det förstår man 

att han inte har likställts med alla andra barn, något skiljer sig. Utifrån det omedelbara 

intrycket man kan förstå att han utsatts för något fruktansvärt, med tanke på blodet, dammet 

och att han sitter i en ambulans, men inte vad han varit med om.  

Bilden (se figur 4) föreställer en pojke som sitter på något slags säte. Hans hår är rufsigt och 

kläderna och huden är gråa av damm. Den högra sidan av hans ansikte är rött av blod. 

Ansiktsuttrycket är neutralt. Han har på sig ett par shorts och en t-shirt med ett tryck som inte 

går att se. Sätet är alldeles för stort för hans kropp, så hans fötter vilar utanför sittdynan. 

Bredvid honom till höger finns en låda där det står ”First aid” på, och det står fler lådor till 

vänster.  

Det är svårt att avgöra om man som betraktare faktiskt möter pojken Omrans blick på bilden. 

Med det är i alla fall tillräckligt nära, för att känna som om vi möter hans blick – vilket ger 

bildhandlingen krav. Vi måste svara Omran, vi måste möta hans lidande. Vi slipper inte 
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undan.68 Genom öga-mot-öga-perspektivet bildas en maktbalans. Vi är jämlikar, Omran och 

den som tittar på bilden, och detta skapar en identifikation.69 

En av de första sakerna man lägger märket till på bilden är pojkens dammtäckta ansikte. Detta 

är en index som pekar mot vad han varit med om. Någonting som täckt hans ansikte och 

kläder med grått damm, som smetat blod över det gråa dammet, och som slutat med att han 

sitter i denna ambulans. Ambulansen i sig är därmed också ett index, som ger ledtrådar om 

vad han upplevt. Men ambulansen är inte bara en index, utan även en symbol. Det krävs att 

man vet vad en ambulans är, hur en ambulans ser ut, och vad som finns i en ambulans för att 

förstå att det är i en sådan Omran sitter.  

Den enda av budorden som Levinas refererar till i sina texter är den om att inte göra skada, 

och vi påminns om den här. Trots hans chockade ansiktsuttryck och blodet så lever Omran 

fortfarande och han påminner oss om vad vi människor är skyldiga våra medmänniskor – att 

inte skada andra. Och om vi ser bilden och inte gör någonting orsakar vi skada, till pojkar som 

Omran, genom att inte agera. Genom att vi ser att han faktiskt lever och att skadorna verkar 

minimala blir vi påminda om löftet att inte göra skada.  

When the face erupts into our world, its first expression is a commandment: ’you shall not 

commit murder’. This is in fact the only commandment to which Levinas refers; he takes it as 

the first and most fundamental of laws, from which all others derive. (…) The Other order me 

not to kill, but has no means of persuading me to obey.70  

Den stora skillnaden mellan denna bild och den på Alan Kurdi är det på denna inte är för sent, 

det finns fortfarande hopp och det gör att man känner att ens insats faktiskt kan göra något. 

Denna text ger en helt annan typ av kontext, till skillnad från texterna gällande Alan Kurdi. 

Den är skriven utav en svensk fotograf (Paul Hansen) och kommenterar bildens betydelse, 

snarare än bildens motiv. Den besvarar inte de journalistiska frågorna när, var, vad, vem, hur 

och varför.71 Istället tar den upp bildens genomslagskraft och frågar sig om den, likt bilden på 

Alan Kurdi, kan påverka den politiska diskussionen.  

6.2 Omran Daqneesh, Dagens nyheter, texten 

Vem Omran representerar i denna artikel blir nästan övertydligt, Paul Hansens citat är upplyft 

i rubriken och är som följer ”Är inte Omran som sitter i ambulansen – utan våra egna 

                                                           
68 Björkvall, s. 36 
69 Ibid., s. 52 
70 Davis, s. 51-51 
71 Häger, s. 38 
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barn”72. Omran är inte bara en pojke i Syrien, vars familj drabbades av en av de många 

bombräderna, han skulle kunna vara någon som står dig nära - din egen son. Avståndet spelar 

alltså ingen roll, även om det kan användas för att slippa ta sitt ansvar, att tänka – med 

ursäkter som att det pågår så långt borta, det är en skillnad mellan barnen som dör av 

inbördeskriget och om något skulle hända dina egna barn. Men Paul Hansen framför här alltså 

att det inte är någon skillnad, att man inte kan fortsätta använda det som ursäkt. Att påminna 

en, så att om man väljer att inte ta sitt ansvar och försöka hjälpa, så blir detta i alla fall ett mer 

medvetet val, inte bara en axelryckning.  

Eftersom detta inte är en artikel i traditionell mening, utan istället en kommentar på 

publiceringen av bilden föreställande Omran så finns det ingen passiv eller aktiv aktör i 

texten, istället får Paul Hansen, i rollen som en av Sveriges främsta pressfotografer, 

kommentera bilden och dess betydelse. Så den enda aktören är Hansen, för texten handlar 

egentligen inte om Omran, utan om det större perspektivet som Omran och hans familj 

befinner sig i. Man kan dock tala för att i den meningen är Hansen aktiv, där han uttalar sig 

som expert och för att förklara bildens värde.  

 

6.3 Omran Daqneesh, Expressen, bilden  

Bilden är nästan exakt densamma som i ovanstående artikel, det enda som skiljer sig är att den 

är tagen lite mer från sidan, och ljuset är bättre (se figur 4). Men det rör sig fortfarande om 

exakt samma motiv, i exakt samma position, därför är det här endast relevant att studera 

kontexten. Likt artikeln om Alan Kurdi från Dagens nyheter är första halvan av artikeln 

dedikerad åt att beskriva vad som hänt pojken och hans familj. Den gör honom till en person, 

som har upplevt någonting fruktansvärt. Förutom detta tar artikeln även vinkeln om vad för 

effekt bilden har haft, med rubriken ”Här är bilden som skakade världen”73 och ”Hela 

världen rapporterar om Omran”74. Det är första delen av artikeln som berättar om honom. 

Den andra delen dedikeras till Syrienkonflikten. Hur attackerna i Aleppo har förvärrats, och 

hur trots löften från Ryssland om tre timmar om dygnet utan attacker, så fortsatte det som 

vanligt dagen därpå. Det beskrivs också hur FN har misslyckats eftersom de inte har kunnat 

genomföra humanitära hjälpinsatser.  

                                                           
72 www.dn.se/nyheter/varlden/ar-inte-omran-som-sitter-i-ambulansen-det-ar-vara-egna-barn 
73 www.expressen.se/geo/tomas-kvarnkullen/bilden-pa-den-lille-syriske-pojken-omran-5-som-skakar-hela-
varlden 
74 Ibid.  
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6.4 Omran Daqneesh, Expressen, texten 

Det är två tydliga teman som går att utskilja i texten – den ena handlar om Omran själv, vad 

som har hänt med honom och hur han mår nu. Det andra temat handlar om vad publiceringen 

av bilden har haft för effekt – att den, som rubriken poängterar skakar om hela världen, och 

där ingressen lägger fram hur avskyn mot våldet i Syren har ökat. Så ena sidan är en 

traditionell nyhetstext om vad Omran har gått igenom, blandat med en metatext om vad en 

enkel nyhetsbild kan väcka för reaktion.  

En av de huvudsakliga aktörerna är fotografen till bilden, Mahmoud Rslan, som beskriver 

situationen när han tog bilden. Att fotografen lyfts upp till en av huvudaktörerna kan kopplas 

till artikelns huvudtem – bilden ur ett metaperspektiv, och här är nyhetsfotografen den aktiva 

hjälten på två sätt. Å ena sidan för att han tog bilden som gav sådant enormt gensvar och 

dessutom för att Rslan faktiskt var med och grävde fram personer ur de raserade husen. 

Mindre aktörer i texten är kirurgen Mohammad på sjukhusen dit Omran fördes för att få vård. 

En annan är Staffan de Mistura, FN:s sändebud i Syrien, som lyfter fram hur viktigt det är att 

få fram en vapenvila för att kunna hjälpa människorna som är fast i Aleppo. Han representerar 

här en större organisation som är inblandad i konflikten, i och med FN:s försöka att medla till 

fred. Detta gör honom till en icke neural aktör.  

 

6.5 Omran Daqneesh, Expressen, bilden 

Bilden är densamma som i Dagens nyheters artikel (se figur 4). Den är en avsevärd skillnad 

mellan de två tidigare artiklarna och denna, kontexten som framkommer är mycket 

annorlunda. För det första handlar denna inte om Omran Daqneesh själv, utan istället mer om 

vad för kaos som det syriska inbördeskriget inneburit. Förutom Omran inkluderar artikeln 15 

bilder på barn som har drabbats av kriget, som är skadade, som vårdas av medicinsk personal 

eller dras fram ut rasmassorna där bomberna har fällts. Artikeln är ett bra exempel på så 

kallad kampanjjournalistik, med bilderna, berättelserna i texten, och på sista sidan – under 

bilden på Omran, där du som läsare uppmanas att skänka pengar till Röda korset. Detta blir 

extra tydligt med texten gällande just denna uppmaning: ”269 kronor räcker till ett matpaket 

till en familj. 97 kronor räcker till en läkare för en dag. 240 kronor räcker till ett nöd-kit för 

kvinnor. 230 kronor räcker till 100 påsar nötkräm för undernärda barn.”75 Det blir också en 

                                                           
75 www.expressen.se/geo/syriska-barnens-skrik-pa-hjalp-fran-helvetet 
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sak för att Expressen, att själva tidningen försöker göra något för att hjälpa, inte bara för att 

informera och granska.  

Men det är barnens perspektiv som står i fokus, det poängteras gång på gång hur de är dem 

huvudsakliga offren. ”Syriska barnens skrik på hjälp från helvetet”76 är rubriken på första 

uppslaget, ”Ryska bomber har förvandlat staden Aleppo till ett inferno”77 är underrubriken. 

Helvetesmetaforen är här tydligen – den säger: inga barn ska behöva leva så här. Alla bilderna 

föreställer barn och likaså personerna som lyfts fram i texten – det är barnens sak som är 

Expressens sak.  

6.6 Omran Daqneesh, Expressen, texten 

Det är en text med ett relativt direkt budskap – huvudtemat handlar om vilket helvete kriget är 

för barnen som lever i Syrien, ett helvete som inget barn borde utsättas för. Den ger exempel 

på vad barn har utsatts för, hur de upplevt saker barn aldrig borde behöva uppleva, och för att 

förstärka detta tema ytterligare så får varje upplevelse ett mänskligt ansikte i och med att de 

beskriver varje barn som gått igenom dem. Sen kommer artikeln till sista sidan, som avslutar 

med ett uppmanande, två rubriker ställs mitt emot varandra ”Barnen får leka ute: ’De kommer 

ju ändå att dö’”78 bredvid ”Hjälp Syrien: skänk pengar.”79 Det är enkelt och tydligt vad du 

behöver göra för att hjälpa barnen som du precis läst om, allt du behöver göra är att skicka ett 

sms till Röda korset, så har du gjort ditt.  

Eftersom det är barnen som lyfts fram i artikeln och texten är barnen också aktörerna, som 

beskrivs som passiva offer. Alla kan de tolkas utifrån Levinas idé om ansikte som något man 

möter där ens känsla för ansvar kan väckas för den Andre. Barn efter barn beskrivs, vad de 

har gått igenom och upplevt. Att beskriva barnen på sätt som visar hur hjälplösa de är blir ett 

sätt att visa på att barnen inte har något med krigets orsaker att göra – de har inte något med 

det att göra, men blir istället de som får lida värst. Flickan i gul barndräkt som ” […] gnyr 

ängsligt […]”, sjuåriga Bana al-Abed som ” […] vill leva och gå i skolan. Hon kramar sina 

syskon. Hon vill inte dö som sin kompis som nu ligger i ruiner[…]”, eller Alhan som ” […] 

var ensam i världen med ett par yngre syskon […]”80 efter att hon förlorat alla vuxna i sin 

familj.  

                                                           
76 www.expressen.se/geo/syriska-barnens-skrik-pa-hjalp-fran-helvetet 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
79 Ibid.  
80 Ibid.  
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7. Analys: Titta inte bort 

7.1 Titta inte bort, Aftonbladet, bild 1 

 

Figur 10 Skärmbild från Expressens Titta inte bort, där bild och bildrubrik går att se.  

Ögonen dras till blodet (figur 10). Man ser skadorna och försök till behandling. Kaoset och 

den otillräckliga sjukhusmiljön – med den lilla hjälp som finns. Det omedelbara intrycket är 

det inte kan inte vara tillräckligt, en miljö som denna kan omöjligen vara steriliserad nog att 

behandla skadade i.  

Bilden föreställer vad som ser ut som ett sjukhusrum, med flera människor i (se figur 6). Det 

är rörigt och smutsigt. Blodet har fläckat golvet och sjukhusutrustning ligger utspritt. Det är 

svårt att avgöra vilka som är skadade och vilka som försöker hjälpa dem. Tre skadade går att 

se tydligt i den undre delen av fotot, en man med ett blodigt bandage på vänstra benet, en 

annan man sitter vänd mot kameran med huvudet framåtlutat och bandage på axeln, och en 

tredje man i grå t-shirt som ligger på sidan – det går inte att se vart han är skadan. Ovanför 

hans axel syns ett blodigt gips, vem det tillhör går inte att se. Tre män tycks försöka hjälpa 

andra som är skadade i rummet, ingen av deras ansikten går att se. Mitt i bilden står ett dropp i 

en ställning, vars vätska tycks gå till mannen med det skadade vänsterbenet och mannen med 

den skadade vänsteraxeln. Likt bilden på Alan, är alla blickar bortvända, kropparna är 

beskuren vid huvudena, tittaren kan här alltså kravlöst betrakta, ta in hela bilden. Och likt den 
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bilden finns det distans mellan de avbildade och den som tittar, social distans, vi kommer inte 

för nära. Vi kommer aldrig in i vad Björkvall kallar den sociala zonen, detta gör att det inte 

skapas ett obehag hos den som ser bilden. Det behövs heller inte, med tanke på vad den 

föreställer. Det skulle ha blivit för mycket, för överväldigande.81  

Blodfläckarna, bandagen och droppställningarna är alla index, som pekar på skadorna 

personerna har efter att ha utsatts för någon typ av tragedi. När det gäller just index går det 

inte att endast via bilden avgöra vad det är som har hänt. Man ser ju trots allt endast 

efterdyningarna. Personen med militärbyxor rör sig däremot om en symbol, likt polisen på 

Alan Kurdi bilden krävs en förförståelse om vad mönstret innebär för att kunna tolka detta. 

Dock bör det tilläggas att bara för att personen klädd med det mönstret behöver det inte 

betyda att hen är militär. Det kan röra sig om en militärläkare som behandlar en patient, eller 

exempelvis en militär som hjälp till att bära in personen i byggnaden. Till skillnad från en 

polisuniform, som endast bär av poliser, är kamouflagemönstret mer utbrett, till den grad att 

det ibland till och med är trendigt.  

Vi får se personerna i ögonblicket medan de blir behandlade, utifrån det nakna ansiktet får vi 

här möta den Andre i en extrem situation – krig, men i ett ögonblick som vi alla har – vilande, 

efter att ha fått sjukvårdsbehandling. Ansiktet hos Levinas betyder inte det faktiska, fysiska 

ansiktet – utan är istället ett begrepp han använder för det som väcker mötet med den Andre, 

ansiktet är det som väcker ansvaret hos oss. Det intima – det privata, är det som väcker mötet 

med den Andre här. Och mötet väcks tack vare situationens två olika sidor, å ena sidan något 

de flesta av oss inte har varit med om, något som är svårt att förstå, något extremt traumatiskt. 

Men också i det vanliga – att vila efter en jobbig dag, att möta sjukvårdspersonal. Genom det 

vardagliga i situationen, kan vi få större förståelse för den Andre, för de skadade, i en 

situation som vi inte kan föreställa oss. Det blir en öppning för empati och förståelse. För att 

förstå hur det är att leva i en krigszon och inte veta om man kommer överleva tills slutet av 

veckan, att inte veta om det kommer finnas någon sjukvård nästa gång man blir skadad, om 

ens familj har överlevt.82  

Bilden visar hur sjukvården är knapp i Syrien, där patienter från ligga på ett golv för att ta 

emot sjukvård och dela droppställning patienter emellan. Hela miljön är egentligen allt för 

smutsig för att ens försöka vårda personer i. Sjukvården får ta sig dit patienterna är, med de 

                                                           
81 Björkvall, s. 36, 39 & 44  
82 Spzunar, s. 122-124 
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sjukvårdsartiklar som finns. Den visar att de skakade får ligga på golvet, för att britsarna inte 

räcker till. Bombningar av sjukhus har ägt rum under krigets gång, trots att detta strider mot 

Genevekonventionen. 83 

Kontexten för den här bilden är densamma som nästa bild. Den kontext som presenteras 

tydliggör vilket fruktansvärt liv de boende i Aleppo genomlever. Det är personliga historier, 

varvade med siffor på hur många som dött, och vilken typ av våld de lever med i sin vardag. 

Den ger även bakgrundsinformation till inbördeskriget. Den inleds med en text av redaktören 

som manar läsaren till handling, ”Titta inte bort, du kan hjälpa”, som sedan fortsätter med att 

uppmana läsaren att skänka pengar till UNHCR.  

 

7.2 Titta inte bort, Aftonbladet, bild 2 

 

Figur 11 Skärmbild från Expressens Titta inte bort, där bild och bildrubrik går att se.  

Utifrån hur personerna står, alla riktade mot mitten, dras blicken dit direkt – det en 

fruktansvärt upptäckt när man ser vad de gör (figur 11). De gräver fram ett barn och endast 

benen sticker upp. Och barnet kan omöjligen leva, inget syre kan ha nått fram när man 

                                                           
83 www.theguardian.com/global-development/2017/feb/17/msf-inquiry-indicates-russia-was-behind-hospital-
bombing-in-syria-medecins-sans-frontieres 
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uppmärksammar gropen de står i. Allt på grund av ett flygangrepp den 24 september, men om 

det inte hade skett hade barnet fortfarande kunnat leva.  

På bilden ser vi ett hus som har raserats av bomber, det är beige sand, damm och större 

stenblock (se figur 7). Föremål och tyg sticker upp ur dammet. I mitten på bilden står tre 

personer. En person står till vänster på bilden, på huk. På sig har hen en vit hjälm, liksom 

armbågs- och knäskydd. En person med kortsnaggat hår står i mitten, vänd mot kameran, 

också hen på huk. Till skillnad från den första personen har hen inga skydd eller hjälp, men 

har på sig en blå overall. En tredje person står framåtböjd till höger och hen har en svart sjal 

runt huvudet. Hen har handskar på sig, svarta byxor och en walkie-talkie fäst i bältet. Alla tre 

står vända inåt, personen till höger har en hacka i handen, för att gräva i rasmassorna. Längst 

ned i bilden sticker ett par barnben upp ur dammet, och personen till vänster håller i barnets 

anklar.  

Distansen finns där mellan de avbildade och den som ser bilden, avståndet och faktumet att vi 

kan se alla tre personerna i helfigur möjliggör detta.84 Det är en socialt accepterad distans, inte 

för nära. Och likt den föregående bilden tittar dessa personer inte in i kameran, vilket ger 

möjligheten att kravlöst beskåda bilden i egen takt.85 Bilden tagen ovanifrån, personerna på 

fotot tycks stå i en grop i husdelarna, så fotografen är antagligen placerad i kanten på gropen.  

Den är fasansfull i sin enkelhet, för det fasansfulla är en så liten del av bilden. Hela bilden 

skulle kunna argumenteras för att det är en index, allting som bilden föreställer – männen, 

barnen det gräver fram, och rasmassorna de står på är alla ett spår av bombningarna som ägt 

rum i Aleppo. Om bombningarna inte hade ägt rum hade en bild av denna plats sett avsevärt 

annorlunda ut. Huset hade fortfarande stått, barnet hade levt och männen hade inte ens behövt 

vara på platsen. Eftersom fotot i säg är en ikon, hade denna troligen inte ens tagits, om en 

bomb inte träffar huset och händelserna efter hade varit totalt annorlunda. Deras jobb, orsaken 

till att dessa tre personer är där överhuvudtaget, beror på bomberna som släppts.  

Utifrån riktningen de tittar bjuds vi in som nyhetsläsare att beskåda samma sak som dem och 

vi möter samma verklighet som dem. Det fysiska ansiktet behöver inte synas, för det är inte 

vad som får oss uppmärksamma på vad den Andres vardag ser ut. I och med detta är det dem 

som vi öppnas att ha empati med. De är huvudpersonerna i bilden, medan barnet skulle kunna 

vara vårt syskons, vår arbetskollegas, vår granne. Ordet vardag blir här viktigt för att tolka 

                                                           
84 Björkvall, s. 31 
85 Ibid, s. 36 
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bilden. För bilden signalerar vardag – personer som gör sina jobb, vare sig de får betalt för det 

eller är hjälparbetare som jobbar ideellt. Med hjälmar, knäskydd, overaller och walkie-talkies 

är de utrustade, förberedda på det enda sätt som går att vara förberedd, att försöka undvika 

egna skador. Men går det att vara emotionellt förberedd på vad de gör varje dag? Kanske kan 

de utföra sina jobb utan att stänga av känslan av ansvar för personerna de gräver fram. Det är 

den ack så mänskliga sårbarheten som drar oss in, vi behöver inte se deras faktiska ansikten 

eller ansiktsuttryck för att känna oss som en del i deras vardag. Den mänskliga sårbarheten 

eller känsligheten som Green et al. skriver om i sin artikel gällande bilderna från Abu 

Ghurayb är grunden till omtanke och därmed grunden till ansvar.86 

7.3 Titta inte bort, Aftonbladet, texten 

Det är tydligt att det är bilderna som är huvudsaken här, texten till webbversionen är enkla, 

korta och ofta förklarande. Men det som lyfts fram är något som påminner mycket starkt om 

Expressens artikel ”Syriska barnens skrik på hjälp från helvetet”87 – alltså att vi inte kan 

acceptera att det fortsätter så här i Syrien. Det är vad artikeln vill föra fram, Aftonbladet har 

här stigit fram, gjort sitt val och tagit det ansvar som Levinas menar är nödvändigt, i och med 

publiceringen av bilder som annars skulle anses som omöjliga att publicera på grund av deras 

våldsamma eller brutala motiv.88  

Frågan är om det känns som om det räcker att ge pengar efter den känslan som väcks efter att 

se bilderna och läsa texterna – är det proportionerligt? Davis skriver att den skyldigheten och 

ansvar vi har inför den Andre är omättligt, omöjligt att fylla. Känns det då som om man gör 

tillräckligt när allt vi kan göra som svenskar, majoriteten av oss i alla fall – är att skänka 

pengar.89 

Bild ett har följande bildtext: ”Hundratals skadas och dödas dagligen. Aleppobor som 

överlevt ett bombanfall i september får den lilla hjälp som finns.”90 Bild två bilder är som 

följer ”Ännu ett barnliv släckt. En liten kropp grävs fram i rasmassorna efter ett flygangrepp 

24 september. Alldeles nyss hade barnet ett helt liv framför sig.”91 Texterna handlar om vad 

som har hänt med Aleppo under kriget och alla bombningar, och hur det har påverkat de som 

bor i staden. Texten avslutas med en text, likt den om Omran Daqneesh från Expressen, om 

                                                           
86 Green et al., s. 185 
87 aleppo.story.aftonbladet.se 
88 Wigorts Yngvesson, s. 245-246 
89 Davis, s. 54 
90 aleppo.story.aftonbladet.se 
91 Ibid.  
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att ge pengar till Unicef, likheten sträcker sig även till att de båda inkluderar texter som 

beskriver för läsarna vad pengarna man donerar kan räcka till.  

170 kr kan ge sjukvård till en person inne i Syrien. Pengarna täcker personal- och 

medicinkostnader. 304 kr räcker till ett nödpaket för en person inne i Syrien som innehåller 

madrass, liggunderlag, köksutrustning, presenning, filtar och vattendunk. 423 kr räcker till en 

årsförbrukning av blöjor till ett barn på flykt från Syrien.92 

 Texterna och bilderna leder alla fram mot en önskan om att ge pengar till Unicef, för att 

hjälpa personerna på bilderna, och som texterna handlar om. Det är alltså ett klassiskt 

exempel på kampanjjournalistik. Det handlar alltså om att rikta mediekonsumenternas 

uppmärksamhet mot det som pågår i Syrien och Aleppo, och med det få folk att ge pengar för 

att hjälpa människorna som är kvar där.  

Trots likheterna med Expressens artikel finns det inga direkta aktörer i texten, detta eftersom 

det huvudsakligen handlar om att sakligt rapportera vad det är som pågår i Syrien och 

presentera siffor på detta. Där Expressen lyfter fram barnen i både text och bild, är de få 

personerna i denna artikel, de är endast där för att vittna om hur situationen inne i Aleppo ser 

ut: ”I går kom 29 barn in. Fem av dem dog för att vi inte har tillräckligt med ventilatorer”93, 

berättar läkaren Abu Rajab. Det handlar alltså mer om vittnesmål, och citaten själva, än 

personen bakom citaten.  
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8. Intervju med Martin Schori, utrikesredaktör på Aftonbladet 

I intervjun med Martin Schori berättar han att Aftonbladet har två olika synsätt när det gäller 

publiceringar, å ena sidan en för publicering av bilder på svenskar, som terrordådet i 

Stockholm i april, och en annan vid publiceringen av bilderna av Titta inte bort. När det gäller 

händelser liknande terrordådet i Stockholm så handlar det om att en önskan att skydda 

integriteten hos de skadade, och i ett tidigt skede inte publicera bilder eftersom de kan nå fram 

innan dödsbesked från polisen, det är ju någons familj som har skadats eller dödats och de ska 

inte behöva se bilder på detta. ”Och sen så handlar det ju om respekt, det är ju väldigt sällan 

anhöriga vill att det ska spridas bilder på lemlästade kroppar, det är ju något som folk ju gör 

direkt ändå, men inga etablerade medier skulle jag säga.” När det gällde Titta inte bort hade 

de en önskan om att rikta den svenska uppmärksamheten mot vad som pågick i Syrien och få 

svenskar att ge pengar till UNHCR. Schori medgav att de kanske gått emot de pressetiska 

reglerna i publiceringarna av bilderna, men att det skulle krävts att någon från Syrien som såg 

sig själv på bilderna och anmält för att bli fällda. Tidningen ser alltså väldigt olika på sådana 

publiceringar, och Schori poängterar att publiceringar av bilder liknande de i Titta inte bort är 

ytterst ovanliga. ”Så att, vi ville ju få fram en poäng av att det här brukar vi ju inte göra, men 

nu gör vi det för det här är ett krig som ju förlorat allt, verkligen helt utan kontroll, lagar har 

stats ur spel, attacker mot sjukhus och civila.” 

Att Aftonbladet (som här representeras av Martin Schori) har två olika sätt att se på en 

konflikt i Sverige och i Syrien och det tydliggörs i följande citat: ”Men vi tänkte väl, att om 

någon verkligen skulle fälla så skulle ju, någon av dem, personerna i Syrien alltså behöva 

anmäla oss. Så vi kändes ju att det inte var särskilt stor sannolikhet.” Men att bryta mot dessa 

etiska regler för journalistiken menade Schori kan ha ett värde i sig själv, genom att visa på 

hur situation i Syrien förlorat kontrollen, där traditionella lagar inte längre gäller och där till 

och med sjukhus kan bombas. Att denna engångsföreteelse kan, genom att just vara något 

som händer så sällan, visa på hur fruktansvärd livet är för dem som fortfarande är fast i 

Syrien. Det krävdes här ett påpekande för det var ju inte en engångsföreteelse, med tanke på 

bilden på Alan Kurdi som publicerades året innan. Schori lade då till att eftersom Aftonbladet 

inte var först med att publicera bilden på Alan, utan följde efter andra internationella och 

svenska medier hade det istället varit mer konstigt om de inte publicera den.  
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9. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur syrier och syriska flyktingar har framställs i 

utvalda bilder och artiklar, utifrån dessa tre frågeställningar:  

     1. Hur framställs syrier eller syriska flyktingar i bild i svensk nyhetsrapportering?  

     2. Vilken kontext framkommer i artiklarna som bilderna publicerats i? 

     3. Kan det anses etiskt försvarbart att publicera dessa bilder? 

Något som framgick tydligt är att distans är något som återkommer i så gott som alla av dessa 

bilder. Det fotot som inte följer detta mönster är bilden på Omran, den kommer närmre och all 

luft ovan och under honom har beskurits. Förutom detta förekommer det endast en gång att 

den avbildade möter läsaren blick, och återigen gäller detta bilden på Omran. I de tre andra 

bilderna hålls en social distans och vi som läsare får kravlöst beskåda bilden – men inte 

Omran. Vad är det då som skiljer mellan de andra tre bilderna och den på Omran? De andra 

tre bilderna föreställer döda eller svårt skadade personer. Medan Omran, som det 

framkommer i texten, är endast svårt chockad. Det är inte vi svenskar som avbildas här, det är 

personer som bor en kontinent bort, och som påverkats av krig och flykt. Att komma nära 

personen som avbildas skapar ett obehag hos den som tittar, men på alla dessa bilder så hålls 

en social distans, vi kommer inte in i den personliga zonen. Detta skulle kunna ses som ett sätt 

att mer respektfull porträttera dessa personer. De kommer inte in i vår personliga zon, men 

detta går åt båda hållen – vi kommer inte in i deras personliga zon. Vi kommer inte fysiskt 

mer närmre dem än var vi skulle göra främlingar på stan. När det gäller bilderna från Titta 

inte bort skyddas personerna ytterligare, genom att personernas ansikten är bortvända eller 

beskurna.  

Bilderna i sig visar som oftast inte vad det är som faktiskt har hänt, utan endast att något har 

hänt, något som har haft en fruktansvärd inverkan på personerna som påverkats. Vad det 

istället är som har hänt framkommer istället i artiklarna som bilderna publicerats i. Den som 

inte följer detta mönster, där det mer framkommer från bilden vad som har hänt, är den andra 

bilden från Titta inte bort, från bombräderna, där man mer kan ana vad som har hänt. Så på 

alla dessa finns det en uppdelning – bilderna visar hur personerna påverkats och texterna visar 

vad det har påverkats av, ibland genom att beskriva vad personerna upplevt, och ibland för att 

klargöra själva konflikten och vad den lett till.  
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Att besvara frågan om det kan anses etiskt försvarbart att publicera dessa bilder kan det göras 

på två olika sätt, beroende på om man endast tittar på det som framkom från bild- och 

textanalysen, eller om man tar intervjun med Martin Schori i beaktning. Som nämnts ovan 

finns en respekt i bilderna när det gäller själva kompositionen och ibland försök att skydda 

personernas identitet. Den ansvarsmoraliska filosofin har också visat att bilder som dessa kan 

skapa förståelse och empati för människor långt borta från oss själva - hur viktigt det är att 

tvingas möta andra personer vars vardag skiljer sig så mycket från vår egen, både för deras 

skull men även vår egen. Vi möts av ett val när vi ser på bilden av Alan, Omran och de andra, 

ett val som handlar om vi där och då är villiga att ta vårt ansvar. En del av artiklarna 

presenterar alternativ på hur vi kan ta ansvar, här handlar det främst om att ge pengar till 

välgörenhetsorganisationer. Detta möte gör att vi blir påminda om att vi är skyldiga att inte 

skada våra medmänniskor, och i detta kommer insikten att vi alla delar världen tillsammans. 

Bilderna i sig har även använts på ett sätt för att rikta uppmärksamhet mot kriget i Syrien, 

informera och samla in pengar till de drabbade. Allt detta kan anses etiskt försvarbart. Men 

det Martin Schori sade, gällande hur Aftonbladets syn på publicering av blodiga bilder i 

Sverige och i ett land som Syrien skiljer sig år, lyfter han fram problemet i den här frågan. Det 

problemet blir extra tydligt i citatet: ”[Gällande terrordådet i Stockholm] Och sen så handlar 

det ju om respekt, det är ju väldigt sällan anhöriga vill att det ska spridas bilder på 

lemlästade kroppar, det är ju något som folk ju gör direkt ändå, men inga etablerade medier 

skulle jag säga.” Något annat försvårar frågan om det kan anses etiskt försvarbart att bilderna 

publiceras är att de avbildade personerna ofta är passiva aktörer i artiklarna, medan 

exempelvis fotograferna har en aktiv roll. Vi blir påminda i bilderna att Alan och Omran 

skulle kunna vara dina barn, dina grannars barn eller dina barns klasskamrater (något som 

förstärks i texterna). Det finns ingen åtskillnad. Det är bara pojkar, de är bara barn. Men vi 

som läsare får inga beskrivningar om deras framtidsdrömmar eller liknande som skulle kunna 

göra dem mindre passiva aktörer, maktbalansen som framkommer här är därmed ojämlik. Det 

är barn i krig som beskrivs, som ibland saknar de mer traditionella beskrivningarna av 

barnaktivitet och lek, bland annat i Expressens andra artikel om Omran Daqneesh som 

beskriver många barnaöden saknar just detta. Detta hänger självklar även ihop med 

uppsatsens fråga om hur syriska barn framställs, och det svaret här blir att de faktiskt inte 

beskrivs på samma sätt som andra barn. De tillåts inte vara vanliga barn i texterna.  
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9.1 Förslag till vidare forskning 

Huruvida publiceringen av dessa bilder är nödvändiga för att skapa empati för drabbade i 

Syrienkriget och andra konflikter, och därmed skulle kunna försvara att en tidning som 

Aftonbladet har olika publiceringsregler för bilder föreställande svenskar och syrier är ett 

ämne till en annan uppsats. Fortsatt borde även dagstidningarnas syn på de Pressetiska 

reglerna gällande publicering av just känsligare bilder studeras vidare för att belägga om alla 

stora tidningar i Sverige har samma värderingar som Aftonbladet i det här fallet. Att göra 

vidare forskning på detta ämne skulle kunna klargöra om de Pressetiska reglerna behöver 

aktualisera de punkter som berör just fotojournalistik. Något som också vore givande att 

forska vidare på handlar om det handlingsval som presenteras för oss i flera av artiklarna, det 

vill säga att donera pengar. Vi möts att fruktansvärda bilder och verkligheter och det enda 

handlingsalternativet vi ges är att ge pengar, och frågan är om denna handling känns 

tillräcklig efter vad vi har fått möta.  
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