
  

De hjältemodiga, de värnlösa 
och de gudalika 
- En studie av hur Afghanistaninsatsen 

framställts på bild i Dagens Nyheter, The Times 

och Politiken. 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Journalistik | Vårterminen 2013 

 

Av: Lovisa Hassner och Jeff Neumann 
Handledare: Karin Stigbrand 
Examinator: Ester Appelgren 
!



!

Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur insatsen/kriget i Afghanistan framställs på fotografisk 

bild i dagstidningarna Dagens Nyheter (Sverige), The Times (Storbritannien) och Politiken 

(Danmark). Tidningarna är ledande i respektive land och bilderna de publicerar når många 

läsare. För att närma oss en förståelse för hur insatsen/kriget framställs på bild i respektive 

tidning har vi använt oss av delfrågor som: I vilken omfattning har bilder från insatsen/kriget i 

Afghanistan publicerats i de tre tidningarna? Vilka teman, aktörer, källor och nationaliteter 

går att finna till bilderna i respektive tidning? Hur framställs soldater/ civilbefolkning/ 

elitpersoner på bild i de tre tidningarna? Finns det likheter och skillnader mellan de tre 

tidningarna. 

Undersökningen är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie. Som grund har vi 

den kvantitativa delen för att inventera och ge en överblick över det publicerade materialet. 

Det visar bland annat vilka aspekter av kriget/insatsen och aktörer som förekommer och i 

vilken frekvens och omfattning. Den kvalitativa delen består av en bildanalys av ett urval av 

det kvantifierade materialet. Detta för att nå en djupare förståelse för hur kriget/insatsen och 

aktörerna framställs och vad de berättar för läsaren. I studien kan vi se att det finns en 

gemensam västerländsk framställning av insatsen där väst är hjälten och afghanska 

befolkningen är offer som behöver räddas vilket tyder på en övergripande västerländsk 

nyhetsdiskurs. Det finns dock en viss skillnad i framställningen av hjälterollen för den danska, 

svenska och brittiska soldaten i respektive nations tidning, något som visar hur hjältesoldaten 

anpassas till en nationell nyhetsdiskurs och ideologi. 
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1. Inledning 
!

“Kameran är inte alltid, eller ens ofta, med vid de avgörande ögonblicken. 

Dess synfält är begränsat. Den fångar de speciella ögonblicken och tenderar 

att individualisera skeenden. Krigets omfattning låter sig inte fotograferas” 

(Hvitfelt, Mattson 1992: 39). 

 

På Dagens Nyheters förstasida den 20 mars 2013 sitter Sveriges överbefälhavare Sverker 

Göranson i en av Försvarets nya helikoptrar. Det är Göransons första dag tillbaka på jobbet 

efter några månaders sjukskrivning. På bilden sitter han med en hand vilandes bredvid sig, en 

gest som ser ut att bjuda in någon att sätta sig bredvid. Rubriken lyder ”ÖB: Ge hotade tolkar 

asyl”. I samma tidning återfinns ett uppslag med en stor bild. Sverker Göranson är i fokus 

bland en samling vita män i militäruniform. I handen håller han en Coca-cola med vad som 

ser ut att vara både amerikansk och arabisk logotype. I andra handen en korv. Rubriken är ett 

citat och lyder ”Tolkarna måste känna att vi tar hand om dem”. Tillsammans med bilden och 

rubriken från förstasidan berättar denna artikel en intressant historia. Vita män är den ulitmata 

gemenskapen, den ultimata beskyddaren och något de afghanska tolkarna, som blivit hotade 

till livet för att ha hjälpt just dessa, ska ty sig till. 

En vecka tidigare, den 12:e mars 2013, släppte Wilhelm Agrell, professor i 

underättelseanalys vid Lunds universitet en bok med namnet Ett krig här och nu. Agrell har 

läst igenom, analyserat och tagit reda på fakta om Sveriges insats i Afghanistan. Hans slutsats 

är att Sverige inte deltar i en fredsbevarande insats utan befinner sig i krig och att 

befolkningen blivit vilseledd i informationen. Bilden av Sverker Göranson i Dagens Nyheter 

andas inte krig och konflikt. Den andas gemenskap, hjälp och Sveriges närvaro i Afghanistan 

som en humanitär insats. Sverige hjälper, bygger upp, utbildar. Sverige krigar inte. Det fick 

oss att fundera: hur har insatsen i Afghanistan framställts på bild?  

 

1.1 Bakgrund 
Efter terrordåden mot World Trade Center 2001 förklarade USA med George W Bush i 

spetsen krig mot terrorismen. Man var antingen med USA eller med terroristerna. USA valde 

att kriga själva och på sitt sätt utan att behöva ta hänsyn till internationella samarbeten och 

allianser (Agrell 2013: 65). Tanken var att de snabbt skulle slå ut talibanerna som gett al-

Qaida en fristad i Afghanistan och därmed slå ut organisationens möjligheter att fortsätta med 
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sin terrorverksamhet. USA ville inte fastna med ett omfattande nationsbygge eller 

säkerhetsansvar under installationen av en övergångsregering efter att man slagit ut den 

ledande talibanregimen (Agrell 2013: 68). Frågan om hur Afghanistan skulle hanteras 

flyttades över till FN. Där beslutades att en internationell styrka skulle bildas med frivilligt 

deltagande. Styrkan kom att kallas International Security Assistance Force (Isaf) och fick FN-

mandat vilket innebar att den multinationella säkerhetsstyrkan hade världssamfundet i ryggen. 

Till en början skulle styrkan hjälpa till och assistera den nya regim som skulle tillträda i 

Afghanistan efter talibanernas fall. Sverige bidrog redan vid årsskiftet 2001/2002 med en liten 

styrka till Isaf (Agrell 2013: 80) och har därefter fortsatt att bidra och medverka i insatsen. 

För tillfället befinner sig 529 svenska soldater i Afghanistan (Försvarsmakten 2013). 

Konflikter och krig är ofta komplexa och svårbeskrivliga men har ett högt nyhetsvärde 

(Nohrstedt 2006:266). De journalistiska förutsättningarna att bevaka krig och konflikter har 

också sett olika ut genom åren. Krimkriget (1854-1856) räknas som ett av de första krigen där 

en civil korrespondent skickades ut i fält för att rapportera om verkligheten bakom konflikten 

(Knightley 2004: 13-14). Det var också under den här tiden kameran började användas i 

krigsrapportering. På begäran av staten skickades Roger Fenton till Krim för att dokumentera 

krigets händelser för att öka civilbefolkningens stöd till kriget. Genom att fotografera bisaker i 

stället för huvudsaken kunde sanningen modifieras och insatsen se ut som en ordningsam scen 

där allt var i bra skick, något som inte stämde överens med verkligheten (Knightley 2004: 25-

26). Sedan dess har tekniska möjligheter, journalistiska arbetsförutsättningar, militärers och 

regeringars samarbetsvilja ständigt förändrats och varierat.  

Sedan Vietnamkriget finns en inställning till bilden som en sanningssägare, som direkt 

avspeglar verkligheten, och som därmed har stor makt (Andén-Papadpoulus 2000: 14). Det 

finns flera exempel på bilder från Vietnamkriget som i efterhand fått en ikonstatus för deras 

förmåga att komprimera och symbolisera historiskt viktiga händelser (Andén-Papadpoulus 

2000: 125). Det finns dock en valfrihet bakom varje bild, där journalisten och fotografen har 

makten att bestämma vilken verklighet som ska gestaltas, och bilden måste därför ses som en 

konstruktion av verkligheten och inte en direkt avbild (Andén-Papadpoulus 2000: 14). Bilden 

har inget fast språk utan kan få många olika betydelser beroende på vilken kontext den 

befinner sig i (McQuail 2010: 348).  

Journalistikens polariserande karaktär och bildens varierande betydelse blev ingången 

till denna studie. Syftet är att ta reda på vad de publicerade bilderna från kriget/insatsen i 

Afghanistan innehåller och förmedlar. 
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1.2 Tidigare forskning 
Medierapporteringen från krig och militära insatser har ofta givit upphov till forskning och 

analyser. I Krigets första offer är sanningen (Knightley 2004) beskrivs krigskorrespondenters 

förutsättningar att rapportera från krig och konfliktområden under flera decennier. 

Forskningen är användbar för oss eftersom Knightley skildrar flera olika konflikter under 

olika historiska skeden, vilket ger en inblick i hur krigsrapporteringens förutsättningar 

förändrats över tid. Knightley visar med exempel från bland annat Vietnam, Algeriet och Irak 

hur rollen som krigskorrespondent förändrats från att ha en stor makt att påverka händelser, 

till att ha en slags hjälteroll, till att numera alltmer likna propagandister.  

I Kameran i Krig undersöker Kari Andén-Papadopoulos pressfotografierna från 

Vietnamkriget, et krig känt för många ikonsika bilder, i svensk dagspress. Hennes studie 

handlar ytterst om att “finna och tolka den sammantagna ‘bild’ som den svenska pressen gav 

av Vietnamkriget, och vad denna bild säger om våra egna kulturellt och journalistiskt 

betingade föreställningar om världen” (Andén-Papadopoulos 2000: 11). Denna studie är 

intressant för oss i och med att tolkningen av bilden och vilken berättelse den förmedlar är 

kulturellt och ideologiskt förankrad, något som säger mycket om hur vi ser på oss själva och 

hur vi ser på världen. Studien är ett hjälpmedel för att kunna förstå vilken “bild” som 

förmedlas av kriget/insatsen i Afghanistan. 

Håkan Hvitfelt och Karin Mattson har i rapporten Gulfkriget- ett mediedrama i två 

akter analyserat hur den svenska rapporteringen av Gulfkriget såg ut i de fyra största 

dagstidningarna (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet), Aktuellt 

och Rapport på SVT samt Ekot-sändningar i radio. Rapporten har varit användbar för oss för 

att förstå de olika komplexa strukturer som ligger bakom rapporteringen från konfliktområden 

och dess betydelse för skapandet av mediebilden av en konflikt. Bland annat hur 

arbetsförutsättningar för journalister ser ut, militärens möjligheter att påverka vilket material 

och vilka händelser media ska få tillgång till och samtidigt vilka intressen som möjligen styr 

nyhetsurvalet och presentationen alltså vilka nyheter som publiken vill, bör och ska ha.  

Genom Bildens retorik av Birgitte Mral och Henrik Olinder får vi slutligen verktyg att 

förstå bildens plats och betydelse i journalistiken, som ett av de starkaste retoriska vapnen. 

Med hjälp av konkreta exempel som belyser ikoniska och symboliska bilder beskriver 

författarna hur en bild kan förmedla en berättelse, något som ger oss redskap i vår egen analys 

av hur bilder fungerar som en gestaltning av en konflikt. 
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1.3 Centrala teoretiska utgångspunkter 
Som grund till uppsatsens analys och diskussion använder vi oss av teorier som behandlar 

olika nivåer av mediernas nyhetsinnehåll. Inledande går vi in på diskurs och ideologi för att få 

perspektiv på den sociala och politiska berättelsen ett fotografi kan förmedla och samtidigt 

ingå i. Därefter använder vi oss av teorier för nyhetsvärdering för att kunna närma oss en 

förståelse för vilka urvalskriterier som föreligger bildens publicering. Till sist har vi ett 

postkolonialistiskt “vi och dem”-perspektiv, genom vilket vi kan se aspekter av inkludering 

och exkludering. 

1.3.1 Nyheter som diskurs och ideologi 
Teun A. van Dijk, professor vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, beskriver ideologier 

som något som är grunden i ett samhälle eller något som en grupp bygger sina sociala normer 

och värderingar på. De kan användas för att antingen kämpa för, eller försvara samhällets 

eller gruppens egna intressen. Ideologier bär även på socialt delade föreställningar och 

attityder till andra grupper. van Dijk menar att media historiskt sett och än idag, är en 

bidragande del i spridningen av den nationella självbilden och nationella ideologier (van Dijk 

2009: 193-201).  

 Diskurser är delade kunskaper som finns övergripande på olika nivåer i samhället 

genom språk, interaktion, dolda strukturer och normer (Berglez 2010: 271-272). Diskurs 

handlar om hur vi talar om något och om hur vi uppfattar världen. Diskurserna yttrar sig inte 

minst i journalistiken både genom ord och bild.  

Stig A. Nohrstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

Universitet, menar att mediediskursen förutsätter ”en mer eller mindre kollektiv identitet- en 

homogen gemenskap- som appelleras rutinmässigt i den journalistiska verksamheten” och att 

” medierna i sitt tilltal förutsätter existensen av och vänder sig till en nationell gemenskap 

både när det gäller nationell och internationell rapportering” (Nohrstedt 2006: 260). Nyheter 

är i sin form kategoriserande och ibland överdrivna för att uppmärksamma läsaren och få 

denne att förstå budskapet. Våra världsuppfattningar och diskurser tar sig därmed konkret och 

synlig form i nyheter vi tar del av dagligen. Det som är viktigast för diskursen tas upp i 

rubriker och sedan faller det i grad av relevans genom artikeln (van Dijk 2009: 194-195).  

Journalistiken är en viktig faktor i upprätthållande av nationell identitet och den 

självbild vi har av oss själva i den egna nationen, inte minst indirekt, genom rapporteringen 

om ”de andra” i krig och konflikter. van Dijk förklarar att den extrema polariseringen av “vi 

och dem”, bland annat genom språkliga formuleringar som ”våra soldater” och ”vårt land i 
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krig” ger publiken ett budskap om det goda ”vi:et” gentemot de onda “andra”, som en norm 

och värdering (van Dijk 2009: 201). 

 Enligt van Dijk är även själva nyhetsproduktionen beroende och kontrollerad av 

pågående kontextuella modeller, både sociala och politiska. Var och under vilka 

omständigheter nyheterna produceras, vilka som producerar nyheterna och vilka kunskaper, 

sociala normer och värderingar som finns spelar roll. Händelser måste passera genom dessa 

filter och slutligen avgörs om dessa passar in i den rådande sociala och ideologiska 

situationen dels på en samhällelig nivå men också på en operationell nivå på redaktionerna 

(van Dijk 2009:195). I den här studien undersöker vi alltså hur bilder som passerat filtret och 

publicerats i de tre tryckta dagstidningarna kan berätta något för oss om bakomliggande 

diskurser. 

 Genom att analysera bildinnehåll som konkreta delar på mikronivå kan vi synliggöra 

strukturer, normer och processer i medias verktyg att upprätthålla dominerande 

verklighetsuppfattningar i samhället (Berglez 2010: 270-271). Kritik har riktats mot detta sätt 

att se det stora i det lilla. Det är viktigt för forskaren i diskursstudier att förhålla sig till idéer 

om världsbilder som mönster, utan att försöka kategorisera somliga utsagor om världen som 

rätt och andra som fel (Nilsson 2004: 362). Vi återkommer i ett reflexivt avsnitt om vår roll 

som forskare och tolkare av denna undersökning (se 2.6 Reflexivitet och källkritik).  

1.3.2 Nyhetsvärdering 
Vem minns inte ögonblicket den 11 september 2001 då hela världen fick se terrorattacken i 

USA i direktsändning? Om inte annat så minns vi de bilder som publicerades i media dagarna 

som följde, på de hoppande offren, de hjältemodiga amerikanska brandmännen, och på Bin 

Laden som ondskan personifierad. Rubriken i Expressen ”I dag är vi alla amerikaner” dagen 

efter terrordådet vittnar om hur mediediskursen fungerar som identitetsmarkör för 

västvärldens gemenskap. Men hur många minns ögonblicket då vi fick veta att den svenska 

styrkan skulle bege sig till Afghanistan och medverka i kriget mot terrorismen? Och hur 

många civila har dödats under Afghanistankriget/insatsen? Attacken den 11 september var 

naturligtvis en sensationell händelse som dessutom fångades i direktsändning, och bilderna 

väckte starka känslor av medlidande. Det finns undersökningar som visar att drabbade 

amerikaner efter terrorattacken visades fyra gånger oftare än drabbade Afghaner under de 

inledande dagarna av Afghanistankriget (Nohrstedt 2006: 283). Det handlar om 

nyhetsvärdering och den kända rangordningen brukar se ut enligt följande: 
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1. Vikt- händelser är av betydelse  

2. Icke-normalt- händelsen faller utanför det normala 

3. Närhet- händelsen går att koppla till geografisk eller kulturell närhet 

4. Konflikt- händelsen innehåller en motsättning 

5. Elitpersoner- händelsen inbegriper en politiker eller liknande 

6. Lättbegripligt- händelsen ska vara lätt att förstå 

7. Nytt- händelsen ska vara ny  

(Häger 2009: 80-93).  

 

Tillgången till dramatiska bilder kan göra att en händelse får högt nyhetsvärde och texter som 

annars inte skulle publicerats gör det (Hvitfelt 1992: 31). Detta kan sammankopplas med 

lättbegriplighetskriteriet, då en bild snabbat kan förmedla en berättelse.  

Konflikt och krig har alltid haft högt nyhetsvärde (Nohrstedt 2006: 266). När nationen 

som tidningen verkar i dessutom medverkar i kriget/insatsen passar händelserna från 

Afghanistan in på flera av kriterierna för att stå högt i nyhetsvärde. I vår undersökning kan vi 

använda oss av teorier kring nyhetsvärderingens principer för att närma oss en förståelse för 

vilka kriterier som kan ligga till grund för att en bild med visst innehåll publicerats. 

1.3.3 “Vi och de andra” 
Termen ”andrafiering” infördes med en rapport av Masoud Kamali om integration och 

diskriminering 2005 för att beskriva nationsbildande som bygger på ett dikotomiserat vi- och 

dem-perspektiv (Nohrstedt 2006: 259). Detta har sina rötter i kolonialismens era, som 

präglades av rasism och en europeisk självförståelse som byggde på ett överlägset “vi” som 

en kollektiv gemenskap, avgränsat från de “primitiva andra”. Dessa föreställningar har lämnat 

avtryck vilket visar sig i mediers polarisering, inte minst i krigsrapporteringen (Nohrstedt 

2006: 258-260). Journalistiken har en historisk viktig roll i nationalstatens ställning genom att 

upprätthålla och stärka en nationell gemenskap genom att bland annat återge typiskt svenska 

perspektiv i rapporteringen, om exempelvis humanitära insatser, utbildning och demokratiska 

medlingsprocesser (Nohrstedt 2006: 261). Nationalism och patriotism förknippas gärna med 

extremister och förpassas därför ofta som egenskaper som sammankopplas med “de andra”. 

Men i samband med krig och konflikter förstärks nationalismen inom den egna gruppen, 

vilket inte minst visar sig i medierapporteringen. Journalister har därmed en viktig roll i kriget 

eftersom de har makten att nå ut och påverka opinion, och här har den visuella journalistiken 

blivit central på grund av bildens makt att påverka, övertyga och väcka uppmärksamhet 

(Nohrstedt 2006: 266). Det är framförallt genom bilder som våra hjärnor, med hjälp av 
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kulturella arv och föreställningar, återskapar klassiska berättelser med traditionella roller så 

som hjälten i kampen mot den onda, och offret som måste räddas. Bilder är effektiva i sitt sätt 

att förklara och förenkla en konflikt, samtidigt som de fungerar som propaganda där hjältens 

kamp ständigt rättfärdigas (Nohrstedt 2003: 258-267). 

Nohrstedt presenterar en undersökning som visar att mediers användning av visuella 

material från Afghanistankriget vittnar om stereotypa föreställningar, där muslimer (de) visas 

som en kollektiv grupp med egenskaper av kaos, desperation, aggressivitet och irrationalitet, 

medan västerlänningar (vi) porträtteras som moderna med högteknologisk utrustning, 

samlade, organiserade och rationella (Nohrstedt 2006: 285).  Forskarna bakom 

undersökningen menar att den visuella framställningen av dessa roller förstärker 

”andrafieringen” genom schabloner och föreställningar som generaliserar både den egna 

gruppens, men också “de andras” egenskaper. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kriget/insatsen i Afghanistan framställs på 

fotografisk bild i tre deltagande nationers ledande dagstidningar nämligen Dagens Nyheter 

(Sverige), The Times (Storbritannien) och Politiken (Danmark). Den huvudsakliga 

frågeställningen för denna uppsats är: 

• Hur skildrar Dagens Nyheter, The Times och Politiken kriget/insatsen i Afghanistan 

på bild? 

 

Det tar vi reda på genom följande delfrågor: 

• I vilken omfattning har bilder från kriget/insatsen i Afghanistan publicerats i de tre 

tidningarna? 

• Vilka aspekter av kriget/insatsen, aktörer, källor och nationaliteter går att finna i 

bilderna i respektive tidning? 

• Hur framställs soldater/civilbefolkning/elitpersoner på bild i de tre tidningarna? 

• Vilka likheter och/eller skillnader finns i bilderna från de tre tidningarna? 

 

Vår undersökning är viktig för det journalistiska ämnet dels för att ge en analys av hur 

utrikesjournalistik kan se ut genom konkreta bilder, vilka får ta allt större plats i tidningar idag 

och har därför en central och viktig roll i nyhetsförmedlingen (Journalisten, nr 12 2010). 

Dessutom ligger det någonting i den gamla tesen ”en bild säger mer än tusen ord”, - 

nyhetsbilden är en rättfram form av visuell kommunikation som både kan påverka och 
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övertyga, förenkla och förklara. Eftersom journalistiken är en plattform för opinionsbildning 

är det både relevant och intressant vilket bildinnehåll som presenteras till respektive tidnings 

läsare. 

2. Material och metod 
Tidig forskning av innehåll i journalistiska produkter handlade om att kunna förutse vilka 

effekter ett budskap kunde ha på publiken eller för att förstå varför ett visst budskap 

intresserade publiken. I den tidigare innehållsforskningen var man intresserad av och tänkte 

sig att meddelandet från avsändaren mottogs ofiltrerat av läsaren. Men detta synsätt har 

ifrågasatts och istället har forskningen mer och mer börjat handla om vilka gömda meningar 

och betydelser innehållet har (McQuail 2010: 341). Denna studie har för avsikt att beskriva 

och jämföra bildinnehåll. Detta undersöker vi kvantitativt genom att undersöka frekvensen 

och omfattningen av det publicerade bildmaterialet i de tre tidningarna. Dessutom studerar vi 

om och hur de olika bilderna säger något om kulturella värderingar och föreställningar i 

respektive land. Detta undersöker vi genom en kvalitativ studie på ett urval av det insamlade 

bildmaterialet.   

 

2.1 Urval 
Sedan kriget i Afghanistan började 2001 har det publicerats otaliga journalistiska bilder från 

konflikten. Det optimala för varje undersökning är givetvis att tolka och analysera helheten, 

det vill säga allt fotografiskt material som publicerats kring kriget/insatsen i Afghanistan. Ur 

praktisk synpunkt är den totala summan ohanterlig för vår undersökning som inte heller syftar 

till att göra generaliseringar över hur fotojournalistiken sett ut i sin helhet gällande 

Afghanistankriget. Men för att berätta något krävs val, det går inte att spegla hela verkligheten 

(Thurén 2005: 88). Vi har valt att studera innehållet i tre dagstidningar från tre olika länder: 

Dagens Nyheter (Sverige), The Times (Storbritannien) och Politiken (Danmark). Av dessa har 

vi begränsat oss till tidningar som publicerats i mars månad 2007 och 2010 för att få ett 

hanterligt material för uppsatsen. Valet av de olika tidningarna beror på att Sverige har haft en 

tydlig fredsbevarande och återuppbyggande profilering, Storbritannien ledde till en början 

Isaf-styrkans arbete och medlem i Nato, och Danmark är Nato-medlem. De tre nationerna har 

olika bakgrund, militär historia, politiska strategier och roller i kriget/insatsen. 

När material väljs bort finns dock risken att det påverkar resultatet markant 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012: 220). Stora händelser i kriget/insatsen som 
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kan ha varit avgörande eller gett ökad rapportering kan ha fallit utanför. Omvänt kan något 

inträffat just denna månad som genererar mer bevakning än vanligt. I och med det strategiska 

urvalet på den hela populationen inser vi att våra utvalda bilder inte kan hjälpa till att 

generalisera och representera en helhet. Men genom att belysa konkreta fall genom konkreta 

bilder kan vi lyfta fram och berätta något om innehållet och betydelsen i fotografierna av de 

tre tidningarnas Afghanistanrapportering.  

2.2 Avgränsning 
Vi är medvetna om att processen från händelse till nyhet är komplex. Redaktionerna har olika 

ekonomiska, politiska, säkerhetsmässiga och journalistiska förutsättningar att bevaka en 

konflikt, speciellt om den är långt bort. Redaktionerna kan behöva förlita sig på andra källor 

än sina egna, till exempel nyhetsbyråer, militären eller andra organisationer. Dock har vi varit 

tvungna att avgränsa oss och inte behandla den redaktionella processen i denna uppsats. Det 

kan vara avgörande för hur, vilka och varför vissa fotografiska bilder får plats i den tryckta 

tidningen. Oavsett hur redaktionens uppbyggnad ser ut eller hur det ”som sitter i väggarna” 

påverkat bildpubliceringen, når ändå bilderna tidningen och läsarna i slutändan. Därför anser 

vi det möjligt att analysera bilderna och säga något om innehållet i termer av diskurser och 

ideologier.  

En aspekt som har med redaktionsarbete och resurser att göra är återanvändandet av 

bilder. I några fall har vi stött på samma bild i flera olika artiklar. Ingen av dessa har 

kvalitativt analyserats men det är en intressant aspekt av bildjournalistiken och något väl värt 

att fundera över. Vilken ställning har bilden i det journalistiska arbetet? Hur arbetar, tänker 

och resonerar tidningsredaktioner kring bilders funktion? En bild kan associera och väcka 

olika känslor och tankar beroende på kontexten och blir därför inte bara en bild av 

verkligheten utan också en produkt av social konstruktion. Denna aspekt har vi inte undersökt 

och vi lämnar det därför öppet att en kompletterande studie av detta hade kunnat ge ett annat 

resultat.  

Det är bilder i tryckta dagstidningar vi har undersökt, och vi har inte använt oss av 

material från tidningarnas webbsidor. I och med att det är den fotografiska bilden vi har 

intresserat oss för i denna studie har vi valt bort notiser, artiklar, debattartiklar, ledare och 

andra texter som inte varit bildsatta. De artiklar där Afghanistaninsatsen setts som en del av 

något större och inte varit huvudvinkel har också gallrats bort.  

 



! %+!

2.3 Kvantitativ metod 
En kvantitativ forskningsmetod kännetecknas av att att vara objektiv och fri från subjektiva 

tolkningar. Dock är någon form av subjektiv tolkning av materialet ofrånkomlig i själva 

kodningen av analysenheterna. Genom att kvantifiera det insamlade materialet kunde vi nå 

manifesta och mätbara data. (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson, Wängnerud 2012: 196-197). 

Metoden valde vi för att få en tydlig överblick över det publicerade materialets omfattning. 

I den kvantitativa studien av materialet inspirerades vi av Andén Papdopoulos sätt att 

närma sig bilderna. Vi studerade därför först bilderna för att se vilka olika teman och 

kategorier vi tyckte oss finna. Till stor del fann vi likheter med Andén Papdopolous 

motivkategorier och använde oss av dem med vissa modifikationer för att bättre passa vårt 

material. Motivkategorierna sorterar in fotografierna efter de aspekter av kriget/insatsen som 

de förmedlar. Kategorierna blev därmed kriget/insatsen som militär operation, konsekvenser, 

politik och vardag. I och med att kategoriseringen är anpassad efter vårt specifikt insamlade 

material gör vi inget anspråk på att mätmetoden går att använda till annat bildmaterial, trots 

att den är möjlig att applicera på andra tidsperioder. 

Dessa motivkategorier kompletterades med undersökningar av bildernas ursprung (om 

de var av redaktionens egen fotograf, nyhets- eller bildbyrå), om vilka eller vem som 

gestaltades på bilden (soldat, elitperson, civilbefolkning) samt av vilka nationaliteter som 

framträdde. Den här delen av studien är en slags inventering och visar omfattningen av det 

publicerade materialet under den valda tidsperioden (Andén-Papadopoulos 2000: 46). 

Resultatet av den kvantitativa studien är en förutsättning, men också en komplettering till den 

kvalitativa studien, som ett redskap att se mönster och strukturer i fotografiernas källor, 

teman, vem/vilka de föreställer och vilka aspekter av kriget/insatsen som publicerats.  

 

2.4 Kvalitativ metod 
De utvalda bilderna analyseras och tolkas på olika nivåer för att få en djupare förståelse för 

berättelsen de förmedlar. För att göra den kvalitativa studien har vi använt oss av 

analysredskap från Mral och Olinders Bildens retorik och analysmodellen som Terje 

Hillesund presenterar i Står det noe nytt? : innføring i analyse av aviser og nyheter. Hillesund 

skriver att bilden förankrar nyhetens innehåll till verkligheten men menar dock att en bild av 

verkligheten inte är det samma som verkligheten (Hillesund 1994: 70). Vidare förklarar 

Hillesund att fotografier kan ha olika funktioner i en tidning. De kan användas som 

dokumentation för att bevisa att någonting finns, identifikation för att läsaren ska känna igen 
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sig, för att illustrera och informera läsaren om någonting i texten eller för att bara dra 

uppmärksamhet och locka till läsning. Ofta fungerar bilden som flera av nämnda alternativ.  

För att kunna sätta bilder i ett sammanhang och ge dem en mening behövs en kontext i 

form av rubrik, bildtext, ingress och brödtext (Hillesund 1994: 71). Hillesund presenterar en 

rad redskap för att kunna analysera pressfotografier. Genom att ställa olika frågor till bilderna 

går det att hitta ytterligare meningar, symboler och betydelser som inte nödvändigtvis är 

avhängiga texten eller kontexten fotografierna befinner sig i. Vi har därför ställt följande 

frågor till varje bild för att närma oss en förståelse för vad de berättar på ett djupare plan: 

 

• Vad säger bilden vid ett första intryck?  

Vad ger bilden för känsla vid en första anblick? Vad bilden säger, vem den visar, vilken 

stämning den inger. Ett första intryck är det viktigaste då det oftast är det som betraktaren 

minns. Tidningsläsaren studerar sällan nyhetsbilder i detalj, men efter en närmare studie av en 

bild kan det första intrycket förändras drastiskt då nya aspekter och meningar tar plats. 

• Vad säger bilden på en denotativ nivå?  

På en denotativ nivå studerar och beskriver vi vad bilden konkret föreställer, vilka gestalter 

som framträder och vad bilden föreställer, utan att lägga in associationer eller känslor.  

• Hur är bilden komponerad? 

Hur ser kompositionen av en bild ut, genom val av bildvinkel, färger, var fokus ligger, 

kontraster, geometriska figurer och annat bidrar till att skapa en mening i en bild. Är det 

skugga eller inte skugga och vad finns i sådant fall i den? Vilket perspektiv är bilden tagen ur 

och vad ger det för betydelse? 

• Vad säger bilden på en konnotativ nivå?  

Med bildens konnotationer studerar man vilka associationer, känslor och tankar bilden ger. 

Vilka koder och symboler går att finna och vad betyder de? Vilken känsla ger bildvinkeln? Ett 

grodperspektiv på en elitperson ger känslan av att läsaren tittar upp på personen som blir 

upphöjd till en högre maktnivå. Här får vi svar på frågan om bilden är glad, rolig, allvarlig 

eller sorgsen.  

• Vad säger bilden på en ideologisk nivå? 

Sammantaget säger denotationen, konnotationen och kompositionen något om budskapet i 

bilden och vad den har för tema eller idé. I en pressbild går det att analysera och resonera 

fram en ideologisk betydelse, något som är viktigt i den här studien. Vilka mytologiska och 

ideologiska föreställningar kan man se i bilden? Ingår bilden i ett annat sammanhang så som 

en bild av Hitler, Moder Teresa eller andra ikonbilder? 
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•  Vad säger bilden i kontexten den befinner sig i? 

Pressfotografiet kan i sig säga många saker men det är också viktigt att analysera vad den 

säger i kontexten den befinner sig i. Hur den analyserade bilden förhåller sig till rubrik, 

ingress och brödtext är viktigt att beskriva eftersom att kontexten är betydelsebärande för hur 

vi läser av bilden. Detta ger oss en idé om tanken bakom publiceringen av pressfotografiet 

och hur det ska fungera eller tas emot av läsaren i just detta sammanhang.  

 

2.5 Genomförande 
Insamlingen av materialet har gjorts genom sökningar på Mediearkivet Retrievers databas, 

med sökordet ”Afghanistan”, samt bland microfilmer på Kungliga biblioteket i Stockholm. I 

ett tidigt skede bestämde vi vilka kriterier som skulle gälla för en blivande analysenhet. 

Kravet blev att alla artiklar som hade med Afghanistankriget/Afghanistaninsatsen att göra, 

oavsett vilken del av tidningen det var publicerat i valdes ut, förutsatt att artikeln var bildsatt. 

Här tog vi också hänsyn till rubrik, ingress och bildtext för att urskilja den kontext 

som verkligen var relevant och hade något med kriget/insatsen att göra. Det förekom artiklar 

med fler än en bild, där vi valde att fokusera på den bild som fått störst utrymme eller har bäst 

koppling till rubrik, ingress och artikelns vinkel. Övriga bilder räknades inte in. En 

analysenhet är alltså en bildsatt artikel. Exempel på bortvalda bilder är små porträttbilder 

insprängda i text eller bilder som tillhör en kortare bakgrundsartikel i anslutning till 

huvudartikeln. Detta resulterade i 80 analysenheter varav 19 i Dagens Nyheter, 38 i The 

Times och 23 i Politiken.  

Därefter kodade vi de 80 analysenheterna enligt det kodschema vi konstruerat för att 

få en överblick av materialet. I många fall passade analysenheterna in i fler än en 

motivkategori och för att lösa problemet tog vi hjälp av rubrik, ingress och bildtext för att 

kunna koda analysenheten rätt. I de fall där detta inte ledde till klarhet diskuterade vi oss fram 

till en gemensam tolkning och kodning av analysenheten. Därefter valdes sex av de 80 

bilderna ut för en kvalitativ analys. Med tanke på att kvalitativa bildanalyser är detaljerade 

och noggranna var det inte möjligt att analysera allt kodat material. De sex bilderna valdes ut 

efter diskussion författarna sinsemellan för att de enligt oss var typiska för, eller stack ut ifrån 

de övriga i sin kategori eller på andra sätt var intressanta i relation till den kontext bilden 

publicerats i. Ingen bild från Politiken analyserades kvalitativt då författarna enades om att det 

inte förekom bilder som skulle ge en fruktbar analys.  
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2.6 Reflexivitet och källkritik 
Rollen som forskare är aldrig helt neutral och objektiv. Redan tidigt i forskningsprocessen 

präglades vårt val av uppsatsämne av den förkunskap och förförståelse vi har, något som 

sedan också påverkade insamling och tolkning. Urvalsprinciperna och den fakta 

undersökningen resulterat i påverkas dessutom utav forskarens perspektiv (Thurén 2005:88). 

Som svenskar är vi vana vid den västerländska journalistiken och pressfotografiet och det 

finns en risk för en hemmablindhet som gör att vi inte ser strukturer och berättelser i bilder 

eftersom de blir allt för självklara för oss. Normer, kulturell kunskap och värderingar blir lätt 

osynliga när man befinner sig nära och är en del av den. Man kan därför säga att vi både har 

ett inifrån- och ett utifrån-perspektiv, eftersom vi befinner oss i väst och är en del av den 

svenska nationella identitet vi sett i vissa bilder. Vi har också en särskild kunskap och 

kännedom om västerländsk journalistik och framförallt om tidningen Dagens Nyheter 

eftersom det är en ledande tidning i Sverige. Men samtidigt så har vi inte varit på plats vare 

sig i Afghanistan eller på tidningsredaktionerna, och kan därmed inte veta förutsättningarna 

eller förhållanden bakom varje bild. 

I stället har vi satt oss i betraktarens sits, medvetna om vår egna position och vårt 

perspektiv, varifrån vi tagit avstamp ifrån medieforskning som utgår ifrån att 

pressjournalistiken är ett aktivt skapande, inte en direkt avspegling av verkligheten (Andén-

Papadopoulos 2000: 12). Ifrån den positionen har vi diskuterat varje bild med vårt kulturella 

bagage, vår etnicitet och förkunskap i åtanke, för att på så många plan som möjligt försöka 

tolka varje bilds retorik och iscensättning av insatsen i Afghanistan. 

Definitionen av den militära operationen i Afghanistan är otydlig och benämns olika i 

de tre tidningarna vi använt. Ibland benämns den som krig, ibland som fredsbevarande insats 

eller bara insats. Insats har en lättare och mer positiv association medan krig är ett laddat och 

negativt ord. Vi använder oss av begreppet krig/insats när vi pratar om den militära 

operationen i Afghanistan i och med att syftet inte är att definiera insatsens karaktär utan att 

förstå hur den framställs. 

 

3. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av den kvantitativa studien följt av 

resultatet och analysen av den kvalitativa studien.  
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3.1 Inventering av bildmaterialet 
Resultatet av den kvantitativa studien presenteras i tabeller med nominella tal. Procentsatser, 

diagram eller andra grafiska lösningar har inte varit aktuellt då materialet inte varit tillräckligt 

omfattande. Sådana presentationsformer skulle ge en missvisande bild av resultatet. Totalt 

publicerades 80 bildsatta artiklar och flest antal publicerade The Times följt av Politiken. 

Både Storbritannien och Danmark är Nato-länder och har möjligen större intresse av att 

berätta och förmedla nyheter från en stor militär operation som landet är involverat i. Sverige 

har i förhållande ett litet bidrag till insatsen. Dock skiljer det inte många bildsatta artiklar 

mellan Politiken och Dagens Nyheter, endast fyra stycken. 

3.1.1 Bildkälla 
I Tabell 1 presenteras källan till de insamlade bilderna. Av det kodade materialet kommer 35 

av de publicerade bilderna från en bild- eller nyhetsbyrå. Genom en snabb överblick av de 

nyhetsbyråer som finns representerade i materialet finner vi Associated Press (AP), Agence 

France Press (AFP), Getty Images och Reuters. Enligt Andén Papadopolous kännetecknas 

nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters av sin kommersiella marknadsattityd till nyheter och en 

demonstrativ saklig och neutral rapportering (Andén Papadopolous 2000: 20). Bakom denna 

neutrala och sakliga förmedling av nyheter menar Andén Papadopoulos att det döljer sig 

eurocentriska och västerländska värderingar vilket också syns i det bildmaterial de säljer.  

 
TABELL 1. Bildernas ursprung 
Tabellen visar bildkällan totalt samt per tidning. 

 Dagens Nyheter The Times Politiken Totalt 

Egen fotograf 7 9 4 20 
Bild-/nyhetsbyrå 7 16 12 35 
Övrigt 2 1 2 5 
Framgår ej 3 12 5 20 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt 19 38 23 80 
 

Att vara i händerna på byråmaterial gör att komposition och urvalet av händelser som 

rapporteras styrs av någon annan än redaktionen själv. Utan möjlighet att påverka vilka bilder 

redaktionen får tillgång till finns det risk att redaktionen missar händelser man annars hade 

rapporterat om. Ett begränsat urval eller oförmåga att påverka vilka bilder som tas gör också 

att urvalet av de bilder som finns till hands väljs ut efter vissa principer eller värderingar 

(Hvitfelt 1992). Enligt van Dijk bör bilderna som väljs passa in diskursivt och ideologiskt i 
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respektive tidnings sociala och ideologiska kontext (van Dijk 2009: 195). På så vis 

reproduceras och förstärks ideologier och världsuppfattningar genom mediadiskursen. 

Av det analyserade materialet kan vi se att 20 bilder är tagna av tidningarnas egna 

fotografer. De redaktioner som har haft möjlighet att skicka egna reportrar och fotografer har 

publicerat artiklar som handlat om civilbefolkningens lidande eller militära övergrepp som 

skett från allierade/egna militärer. Ett exempel finns i The Times där journalisten Jerome 

Starkey och fotografen Jeremy Kelley på plats avslöjade och publicerade en serie artiklar om 

en Nato-operation som gått fel och dödade nio civila afghaner (Starkey 2010). Fotografen 

eller reportern på plats vet vilka bilder som har stor chans att hamna i tidningen och är präglad 

av den nyhetsvärdering som råder på hemmaredaktionen (Hvitfelt 1992: 41). Med egna 

reportrar och fotografer på plats ges därför möjligen att gestalta en annan bild av 

kriget/insatsen än den som levereras via nyhets- och bildbyråer eller militären. 

Det ska också tilläggas att förutsättningarna för journalister att rapportera vilka 

historier som helst från fronten har förändrats över tid. Under Vietnamkriget hade journalister 

stor rörelsefrihet och möjlighet att rapportera en stor variation av händelser och 

bildjournalisterna blev nästan själva krigshjältar i och med att de återgav den “sanna” bilden 

av kriget. Under Falklandskriget var rörelsefriheten för journalisterna något begränsad och i 

allra högsta grad beroende av militären. Här visade det sig att journalister som var inbäddade 

med de egna soldaterna tenderade att sympatisera med dem och anamma deras inställning till 

kriget (Andén Papadopoulos 2000:29). Under Gulfkriget var situationen liknande, den främsta 

informationskällan var egna militären vilket ledde till att bilden av kriget blev kliniskt och 

framstod precis så som den amerikanska militären ville få det att framstå (Hvitfelt 1992). I 

Afghanistan 2001 och Irak 2003 blev inbäddning det lättaste och enda sättet att få besöka 

landet för att rapportera som journalist. Journalister och fotografer var i hög grad beroende av 

militären för att ta sig runt och fick materialet kontrollerat innan de skickades till 

hemmaredaktionerna. Genom inbäddningen var Pentagons strategi att krigets/insatsens 

händelser skulle få en omfattande rapportering men också att journalisten skulle lära känna 

soldaterna personligen och därmed skriva varma reportage som läsaren kunde identifiera sig 

med (Knightley 2004: 532-536). 

 

 

3.1.2 Krigets konsekvenser 
Bland de analyserade fotografierna fann vi att de flesta hamnar i motivkategorin Kriget som 

konsekvens. Bilderna illustrerar döda, anhöriga till dödade, medaljutdelningar, soldater med 

proteser, demonstrationer eller husruiner, sprängda bilar eller andra motiv som illustrerar vad 
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krigets/insatsens har för resultat och effekter. Konsekvenserna av ett krig/insats är möjligen 

lättare att bevaka och möjligen säkrare för fotografen att dokumentera eftersom det är 

resultatet, det vi kan se efter strider och attacker. Resultatet och efterverkningarna av 

kriget/insatsen är också intressant ur ett medborgarperspektiv för att se vad som egentligen 

händer och hur det går. Konsekvenser kan också effektivt användas för att bilda opinion eller 

uppmana läsaren att ta ställning till kriget/insatsen fortsättning. 

 

TABELL 2. Antal bilder per motivkategori 

Tabellen visar fördelning av bilder per motivkategori totalt och för respektive tidning 
 
 

Dagens Nyheter The Times Politiken Totalt 

Kriget/insatsen som militär operation 3 10 7 20 
Kriget/insatsen som konsekvens 6 21 8 35 
Kriget/insatsen som vardag 1 1 4 6 
Kriget/insatsen som politik 7 3 4 14 
Övrigt 2 3 0 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt 19 38 23 80 
 

Kriget som militär operation, alltså de bilder som visar strid, patrullering, eller utbildning av 

afghanska soldater/poliser är nästa stora kategori. Få bilder visar verklig strid, alltså att kriget 

i skarpt läge som skulle vara farligt eller dödande. Den största delen av bilderna visar 

västerländska soldater som patrullerar, pratar förtroligt med den afghanska befolkningen eller 

arbete som inte är relaterat till krig i den stridande mer actionfyllda meningen. Kriget/insatsen 

som militär operation handlar om att utbilda, återuppbygga och skapa ett förtroende hos 

civilbefolkningen. Även om vapen och militär utrustning förekommer i det visuella materialet 

gestaltas den militära operationen främst genom bilder av samtal och dialog.  

Kriget som politik visas antingen ansvariga politiker eller andra betydelsefulla 

elitpersoner som diplomater eller analytiker. Ibland förekommer soldater på bild i kategorin 

för att illustrera vilka som blir drabbade av politikernas beslut. Vi kan se att politiker i likhet 

med tidigare studier av Gulfkriget och Vietnamkriget blir personliga och handlingskraftiga. 

Porträtt på politiker får bli ansiktet och en konkret bakomliggande makt för de beslut som tas. 

En anledning till att krig eller insatser i konfliktområden ofta hamnar i den politiska diskursen 

är den ökade kunskapen om att politisk legitimitet bakom en militär operation, något som har 

stor betydelse för opinionens stöd (Tumber 2009: 388). 

Kriget som vardag är den minsta kategorin som går att definiera. Givetvis skulle 

bilderna i de andra kategorierna kunna definieras som vardagshändelser då patrullering och 
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liknande blir en vardag för dem som befinner sig på plats och lever i krigets kulisser varje 

dag. Men med vardagshändelser menas matlagning, städning eller annat som skulle göras 

även om inte kriget pågick. Vardagen blir i de studerade tidningarna frånvarande både på 

hemmaplan och på plats i Afghanistan, och har alltså inget högt nyhetsvärde. Vardagen 

gestaltas inte avvikande på något sätt i kriget/insatsen. 

3.1.3 Soldaten i huvudrollen 
Soldaterna har en framträdande roll i kriget/insatsen, vilket framgår av Tabell 3. I 

gestaltningen av soldaten ser vi att de har möjligheten att påverka och göra skillnad för den 

afghanska civilbefolkningen, de blir utsatta för attacker och är föremål för politiska utspel och 

beslut, samt att de får representera värderingar och ideal för sin nation. De är krigets/insatsens 

huvudpersoner.  

 

TABELL 3. Vem/vilka framträder på bilderna? 

Tabellen visar vilka aktörer som framträder på bild totalt och per tidning. 

 Dagens Nyheter The Times Politiken Totalt 
Elitperson 6 5 3 14 
Soldat 5 20 5 30 
Civilbefolkning 3 8 5 16 
Fler alternativ 2 3 6 11 
Övrigt 3 2 4 9 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt 19 38 23 80 
 

Civilbefolkningen förekommer ensamma på bild i 16 bildsatta artiklar vilket visar att deras 

situation bevakas och framträder. Kategorin innehåller både civilbefolkningen i Afghanistan 

och civilbefolkningen i de tre tidningarnas respektive hemländer. Elitpersoner förekommer 

ungefär lika många gånger vilket visar på att deras syn på eller insatsen är viktig. Enligt 

nyhetsvärderingsteorier har händelser innehållande elitpersoner större chans att publiceras 

(Häger 2009: 80). Även om de framträder med ungefär samma frekvens i det studerade 

materialet framgår det i den kvalitativa delen nedan att det finns en skillnad i vad de får 

representera för aspekter av kriget/insatsen. Kategorin Fler alternativ visar antingen soldater 

och elitpersoner i interaktion eller soldater och civilbefolkning i interaktion. Inte någon gång i 

materialet ser vi elitpersoner tillsammans med civilbefolkning.  



! %'!

3.1.4 Den egna nationen dominerar 
Av Tabell 4 framgår att både Dagens Nyheter och The Times har publicerat flest bilder som 

avbildar den egna nationaliteten i vårt urval. Afghanerna som enskild nationell grupp 

framträder i ungefär lika stor utsträckning i de tre tidningarna. Afghanska befolkningen är inte 

helt osynliga men som vi ska se i den kvalitativa delen nedan framträder de sällan som 

individer eller som ett ordnat folk. Ofta inger bilderna en känsla av kaos eller innehåller en 

västerländsk aktör som ska hjälpa och utbilda den utsatta afghanska befolkningen. 

Kategorin Fler alternativ innehåller mest bilder på västerländska soldater i interaktion 

med afghansk civilbefolkning eller andra västerländska soldater i interaktion med afghansk 

polis/militär. Detta visar att de båda kan finnas med på samma bild, men vad frågan om vad 

som händer i bilden och vem som gör vad varierar.  

 

TABELL 4. Framträdande nationaliteter 

Tabellen visar representerade nationaliteter i bilderna totalt och per tidning. 

 
 

Dagens Nyheter The Times Politiken Totalt 

Svensk 9 0 0 9 
Brittisk 0 24 0 24 
Dansk 1 0 2 3 
Amerikan 0 2 2 4 
Afghan 6 6 4 16 
Annan nationalitet 0 2 4 6 
Fler alternativ 3 3 8 14 
Framgår ej 0 1 3 4 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt 19 38 23 80 
 

Politiken avviker från de andra två tidningarna när det gäller publiceringen av den egna 

nationaliteten på bild. De har en större variation i vilka nationaliteter som syns avbildade. 

Detta kan tyda på att Danmarks roll i insatsen i hög grad är beroende av de andra Nato-

nationernas agerande men också på att synen på den egna rollen i kriget/insatsen är otydlig. 

3.1.6 Sammanfattning - kvantitativa studien 
I det insamlade materialet kan vi generellt se att katagorin krigets konsekvenser syns mest på 

bild. Orsakerna kan vara många: begränsade möjligheter för fotograferande journalister att 

vara med vid fronten, redaktionernas beroende av bild- och nyhetsbyråers material och andra 

faktorer som tid och tillgång till arkivmaterial. Ett annat skäl är att konsekvenserna är lättare 
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att dokumentera då de är det fysiska resutlatet, som finns kvar en längre tid. Skador, döda, 

ruiner och så vidare är konkreta till skillnad från pågående strider. Totalt sett är det flest bilder 

på soldater, som insatsens huvudpersoner. Civilbefolkningen och elitpersoner förekommer 

därefter ungefär med samma frekvens på bild. Både Dagens Nyheter och The Times har 

främst publicerat bilder där den egna nationalitetens hjältar syns. Politiken visar större 

spridning mellan olika nationaliteter. Men övervägande är det “västerländska” nationaliteter 

som framträder på bilderna, något som troligt beror på att endast västerländska tidningar 

undersökts i studien. Dock finns det många bilder där både “västerländska” nationaliteter 

förekommer tillsammans med afghaner, men som vi ska se vidare i studien framträder 

förhållandet mellan dessa nationaliteter inte likvärdigt.  

 

3.2 Kvalitativ bildanalys 
I detta kapitel följer en kvalitativ analys av sex utvalda bilder med olika teman från de 

studerade tidningarna. 

3.2.1 Offret 

 
BILD 1: En ensam pojke med för stor jacka (DN 2007. Foto: Dusan Vranic/AP). 
 

Bilden är publicerad i samband med en ledare i Dagens Nyheter den 1 mars 2007 (DN 2007) 

med rubriken “Fler soldater behövs”, och bildtexten “Det är barnen och kvinnorna som bäst 

behöver Isafs stöd”. Fotot är taget av Dusan Vranic för AP och porträtterar en afghansk pojke 
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som går i en för stor jacka, vilken vi placerat i motivkategorin Krigets/insatsens konsekvens. I 

bakgrunden syns ett stridsfordon av något slag, men fokus ligger på pojken vars halva ansikte 

skyms av den stora jackan. Kläderna är grå och slitna och inga märken eller detaljer syns. 

Som betraktare känns det som om man står öga mot öga med pojken, och hans blick möter 

stadigt kameran, vilket tyder på att fotografen tagit fotot i samma höjdnivå som pojken 

befinner sig i. 

Kontexten är alltså en ledare där skribenten uttrycker sitt stöd och önskar förstärkning 

av soldater till insatsen i Afghanistan. Eftersom rubriken lyder ”Fler soldater behövs”, blir 

bilden på pojken till en början vilseledande. Först efter att läsaren uppmärksammat bildtexten: 

”Det är barnen och kvinnorna som bäst behöver Isafs stöd” förstår man varför en bild på ett 

barn får illustrera texten. Bilden är uppenbarligen inte tagen i syfte att bildsätta DN:s ledare, 

utan skulle ha kunnat användas i vilket syfte som helst. I stället för att använda en bild på en 

soldat, vilket kanske passat bättre in i kontexten eftersom författaren efterlyser fler soldater 

till Afghanistan, har man istället valt att använda bilden på den civila, för att förstärka bilden 

av offret som behöver räddas av hjälten. Att de dessutom valt ett barn gör känslorna ännu 

starkare. Barn på bild symboliserar ofta oskyldiga och värnlösa vilket väcker 

beskyddarinstinkter hos läsaren (Mral, Olinder 2011: 55). Här används barnet som ett visuellt 

argument som kompletterar textens argument om mer stöd till de civila. Det är tydligt att 

bildsättaren använt sig av bildens förmåga att snabbt väcka känslor av medlidande för att 

driva opinionsbildning. Detta gör att betraktaren genast får associationer till den klassiska 

berättelsen som vi känner igen oss i: den lilla pojken i fara som behöver soldaternas 

hjälteinsatser för att vara trygg i sitt land och med sin familj (Mral, Olinder 2011: 59). 

Att vi inser att pojken är i fara beror på kompositionen, med stridsfordonet i 

bakgrunden som blir symbolen för krig, fara, och det ständigt närvarande hotet. De ser ut som 

att fordonet ligger på sned vilket också skapar en känsla av kaos och oro. Denna känsla gör att 

pojkens bedjande blick förstärks och tycks borra sig in i läsaren. Pojken ser ut att frysa i sina 

korta byxor och sin stora jacka, och det är så långt ifrån svenska/västerländska normen om hur 

ett barn ska ha det. Att han inte har vettiga kläder tyder på att han lider och förstärker hans 

roll som offer ännu tydligare och blir ett rättframt argument att barnen i Afghanistan behöver 

hjälp. Den stora vuxen-jackan blir i kontexten en symbol för den börda ett barn inte borde 

behöva bära, och kanske även för den stora roll den afghanska befolkningen måste ta när den 

svenska styrkan drar sig ur. Argumentet säger att det är en för stor kostym att fylla ut och 

säger till oss att vi måste fortsätta hjälpa till, eftersom Afghanistans folk inte klarar det själva. 

Bilden väcker associationer till historien om David och Goliat och den försvarslöses 

maktlöshet. Det är en välanvänd och välkänd berättelse som ofta ligger till grund i 
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förklaringar till just konflikter och militära insatser, där allegorier och bildberättelser används 

som förklaring och rättfärdigande. Genom att visuellt framställa välkända historier och roller 

som betraktaren både kan känna igen och identifiera sig med, ger pressfotografin publiken 

verktyg att förstå varför den svage måste få stöd i sin kamp, vilket därmed legitimerar 

insatsen (Mral, Olinder 2011: 23). I de tre undersökta tidningarna framträder den afghanska 

civilbefolkningen som ett kollektiv som “offer” eller som några som behöver hjälp. Det kan 

handla om militär och polisiär utbildning, hur man gräver diken, att bygga en fungerande 

demokratisk stat eller skydda sig mot talibanerna. Inte i något fall är afghanerna gestaltade 

som handlingskraftiga individer som klarar av att leva och verka i en nation på egna villkor på 

ett legitimt organiserat “västerländsk” sätt. 

 

3.2.2 Soldaten som symbolisk hjälte 

 
BILD 2: Att samtala med lokalbefolkningen är en av soldaternas många uppgifter (The Times 2007. Foto: 
Richard Mills/The Times). 
 

Bilden är publicerad i The Times den 7 mars 2007 under rubriken ”Talking, waiting, joking, 

killing… ten days in the taliban sights” och med bildtexten ”Major Ewen Murchison talks 

with some of the 70 Afghans who spilled out of a mosque in Tizni. ’Taliban all of them’ his 

interpreter told him. The men insisted there were no Talebans in the area” (Loyd 2007). 

Artikeln berättar om hur livet ser ut för brittiska soldater under tio dagar i Afghanistan under 

en period då offensiven förstärks och uppdragen blir mer riskfyllda. Bilden faller under 

motivkategorin kriget som militär operation och visar aktiva soldater och afghaner som inte 
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endast poserar för kameran. Rubriken, ”Talking, waiting, joking, killing… ten days in the 

taliban sights”, banaliserar krigets allvar och konsekvenser trots att bilden visar ett slags möte 

där alla ser ut att lyssna och diskutera under fredliga förhållanden. Den brittiske soldaten 

verkar intresserat lyssna på vad den närmsta afghanske mannen har att säga. De sitter alla ned 

på marken vilket ger associationer till en primitiv livsstil som ”den andre” ofta förknippas 

med, till skillnad från moderniteten och teknologin i väst. Men känslan av hot och osäkerhet 

blir överhängande både på grund av rubriken och den tydliga uppdelningen mellan krigets 

båda sidor (väst mot “de andra”). Rubriken med orden “joking”, och “killing” ger betraktaren 

en känsla av att scenen kan ändras och bli till en klassisk krigsscen när som helst. Detta 

förstärks med bildtextens budskap, där tolken hävdar att de alla är talibaner, vilket skapar en 

hotfull och osäker känsla i bilden, och väcker frågor så som ifall man egentligen kan lita på 

den andre.  

Det finns ett tydligt fysiskt avstånd mellan afghanerna och soldaten, något som 

förstärker olikheterna mellan de olika sidorna. På den högra sidan ser vi en mängd civila, 

enkelt klädda män, i turbaner och barfota/i sandaler. De passar in i den klassiska bild som 

Nohrstedt menar att vi ofta ser i media av den muslimske mannen, det vill säga som en 

kollektiv grupp av män (Nohrstedt 2003: 285). Avståndet mellan dem förstärker också 

känslan av två olika tankevärldar där den muslimska tankevärlden framträder som så 

främmande och långt ifrån “vår” västerländska (Johannesson 1992: 34). Däremot visas inte de 

egenskaper av kaos, desperation, aggressivitet och irrationalitet som ofta tillskrivs “de andra”, 

utan snarare den västerländska ordningen, rationaliteten och lugnet där de sitter och samtalar i 

vad som ser ut som konsensus på marken. Men det är också en klassisk bild om utbildning, 

där väst har kunskapen och en plikt att förmedla den till “de andra”. Bilden är ett argument för 

att vi inte är där för att kriga, vi är där för att skapa fred och bygga broar mellan kulturer och 

det gör vi genom att lyssna och lära ut våra ideologier och värderingar. Avståndet mellan de 

båda symboliserar den kulturella skillnaden och klyftan mellan det afghanska folket och den 

brittiske soldaten. Bilden framställer ett möte mellan olika kulturer där båda har gjort 

kompromisser med de mallar de normalt framställs i. Den brittiske soldaten sitter på marken 

och lyssnar, i stället för vid ett bord med stolar till alla mötesdeltagare, medan den afghanske 

mannen ser ut att följa den ordning och de regler som ofta associeras till den västerländska 

kulturen.  

Ylva Brune menar att journalistiken använder sig av generella tematiker där konkreta 

nyhetshändelser används som berättelser som stödjer abstrakta idéer. Som exempel menar hon 

att journalistiken skapar stereotypa skillnader mellan invandrare (“de andra”) och de 

normativa “vi:et” i nyhetshändelser som involverar invandrare, där egenskaperna som 
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tillskrivs dessa framställs som deterministiska. I det här fallet ger bilden på soldaten bland 

afghanerna en tematisk bild om de goda mot de onda, och det primitiva mot det moderna, en 

förenklad förklaringsmodell som fungerar som ett kollektivt skuldbeläggande av afghanerna, 

inte minst genom bildtexten. Den skarpa kontrasten till den brittiske soldaten väcker 

associationer till de västländska nationerna som högutvecklade, organiserade, moderna, och 

med helt jämställda samhällen (Brune 2005: 90-91). Trots att den brittiske soldaten sitter ner 

och samtalar till synes lugnt med afghanerna gestaltas de som ett kollektivt “problem” genom 

det symboliska avståndet mellan dem. Vi vet inte vilka de egentligen är, men bildens budskap 

blir en polarisering mellan de onda, korruptionen och det okända å ena sidan, och det 

moderna och rationella å andra sidan. Soldaterna blir en konkret symbol för “hjälten”/“vi:et” 

som kommit för att hjälpa “offret”/”de andra”.  

Trots att kameran ses som dokumentation av verkligheten är det omöjligt att avbilda 

krigets verklighet. Mral och Olinder förklarar att det obegripbara och komplexa inte går att 

avbilda i sin helhet, och att utvalda delar därför får bli symboler som framkallar en känsla 

som får representera helheten (Mral, Olinder 2011: 27-28). De handlar om det metonymska 

budskapet, där i detta exempel dikotomin “vi mot dem” får symbolisera helheten. Trots att det 

handlar om en konkret nyhetshändelse och en ögonblicksbild, så blir fotot en retorik i sig, 

som byggs på, och samtidigt förstärker gemensamma kulturella föreställningar om vilka roller 

“vi” och “dem” har i kriget. Bilden av soldaten i rollen som hjälte ser dock olika ut i våra tre 

undersökta tidningar. The Times gestaltar främst soldaten som individ, skiljd från 

civilbefolkningen, medan Dagens Nyheters gestaltning av den egna soldaten är en mer 

interagerande person bland den civila befolkningen. Politikens bilder av soldaten är 

otydligare, och skildrar både soldater av olika nationalitet och i olika sammanhang. 
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3.2.3 Obama – frälsaren 

 
BILD 3: Barack Obama besöker Afghanistan (The Times 2010. Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images). 
 

Bilden är publicerad i The Times den 29:e mars 2010 i utrikesdelen av tidningen. I fotografiet 

kan vi se en stor folkmassa, där alla är klädda i kamouflerat mönster och med kamerorna i 

högsta hugg. I förgrunden står en man vänd mot folkmassan med sina armar utsträckta mot 

folkmassan. Situationen kan liknas vid en idoldyrkan där alla kämpar för att få en glimt av 

den kände personen. I detta fall rör det sig om den amerikanske presidenten Barack Obama, 

som åkt för att möta amerikanska soldater, men även den afghanske presidenten Karzai i 

Bagram. Bilden är publicerad under rubriken ” Barack flies in to tackle Afghan corruption” 

och med bildtexten ”President Barack Obama visits US troops at Bagram air base where Air 

Force One landed, he met president Karzai in Kabul” (Reid, Starkey 2010).  

Det vi ser liknar en rockkonsert mer än en allvarlig militär situation, och visar tydligt 

vilken elit- och hjälteroll Obama har. Under vår materialinsamling har vi sett att amerikanska 

och västerländska soldater främst återges i mindre grupper eller ensamma på bild, vilket får 

läsaren att inse att det är individer och inte en större massa som texten handlar om. “De 

andra”, det vill säga det afghanska folket brukar däremot porträtteras på bild i stora grupper 

av män, som gärna skriker och gör tecken med händerna, och tillskrivs därmed egenskaper av 

kaos och irrationalitet. I det här fallet är det i stället amerikanarna som fotograferas i vad som 

ser ut som en stor homogen folkmassa i en situation av oordning och tumult. Men det är 

mannen vars ansikte vi inte ser, Obama, som är huvudpersonen i bilden.  
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De visuella argumenten berättar för oss om Obamas makt och hjälteroll, vilket byggs 

upp av flera visuella verktyg, så som kamerorna, kroppsspråket och ansiktsuttrycken, som 

samspelar för att ge betraktaren en berättelse. Oavsett om det är fotografens vinkling av 

kameran eller verkligheten, så ser det ut som att Obama står högre upp än soldaterna, vilket 

förstärker intrycket av hans maktroll som elitperson. Hans kroppsspråk ser självsäkert ut och 

han räcker ut sina armar och händer så att soldaterna kan röra vid honom, vilket ger en känsla 

av att han är ”räddaren”, som kommit för att frälsa soldaterna. Kontexten berättar för oss att 

presidenten åkt till Afghanistan för att reda ut korruptionen i Afghanistan, ett stort, 

ondskefullt och abstrakt hot, som bara någon med stor makt rår på. Om soldaterna i 

föregående analys är hjältarna som representerar “vi:et” så är Obama guden och USA 

religionen som dessa soldater har som stöd för sin goda kamp mot det onda och offrens 

räddning.  

Bilden ger en känsla av att Obamas dyrkare fortsätter i all oändlighet. Folkskaran kan 

vara hur stor som helst i och med att betraktaren inte ser något avslut i bilden. De ser ut att 

fortsätta utanför ramen. Hvitfelt menar att “genom att röra sin kamera till vänster eller höger, 

upp eller ner, kan han (fotografen författarens anmärkning) projicera en helt annorlunda 

verklighet. Fotografier är från början är en slags manipulation. Innan fotografen tar bilden 

komponerar denne ett utsnitt, väljer ut en bit av verkligheten att beskriva och som sedan ska 

passa in i ett sammanhang eller skapa en känsla. I detta fall kan fotografen ha zoomat in 

folkmassan för att ge en känsla av att följarna är många och att hysterin är stor. Redigeraren 

kan också ha beskurit originalbilden (som kanske visade att folkmassan endast var en liten 

grupp på en stor tom militärbas). Mral och Olinder menar att politik, makt och 

samhällsengagemang gestaltas tydligare på bild än i ord, och blir särskilt tydligt när en 

politiker och betydelsefulla personer besöker en katastrofplats (Mral, Olinder 2011: 33). Att 

The Times-läsarna får se Obama på bild, på plats i Afghanistan bland soldaterna är en viktig 

symbolhandling som visar på handlingskraft och personligt stöd för den goda kampen, vilket i 

sin tur legitimerar och bidrar till att stödja opinionen för kriget/insatsen. The Times 

publicerade också bilder på Prins Charles iklädd full militärmundering och aktivt deltagande i 

en militär operation (The Times 2010). Även Dagens Nyheter visar bilder på elitpersoner men 

ingen av dem befinner sig på plats i Afghanistan i det analyserade materialet. 
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3.2.4 Legitimiteten 

 
BILD 4: En änka får ta emot sin avlidne mans medalj (The Times 2007. Foto: Fiona Hanson/PA). 
 

Fotot är publicerat i The Times den 8:e mars 2007 och föreställer en utmärkelseceremoni, där 

en änka får ta emot viktoriakorset för hennes döde mans tapperhet i Afghanistan. Artikeln har 

rubriken ”We miss Bryan but I’m so proud, says widow as she accepts the Victoria cross” 

(Sanderson 2007). Vi får också veta genom den lilla faktarutan, att Viktoriakorset är den 

högsta utmärkelsen man kan få för tapperhet. 

På den denotativa nivån ser vi änkan, omgiven av fem militärt högtidsklädda män, som också 

bär flera medaljer och militära symboler. Hon ser mycket glad ut och håller upp den lilla 

medaljen i form av ett kors. På en konnotativ nivå ger bilden positiva associationer. Om man 

inte fått informationen genom texten är det svårt att förstå att någon har dött, eftersom alla ser 

glada och stolta ut, speciellt kvinnan. Vi går in i sagans värld där den visuella journalistiken 

förstärker föreställningar om hjälteinsatsen och om de klassiska rollerna från sagan: den gode, 

den onde och den utsatte som behöver räddas. Det blev ett sorgligt slut, eftersom soldaten 

dog, men sagan fick ändå ett gott slut då han hedras med den finaste medaljen av dem alla. 

Betydelsebärande i bilden är symbolerna i form av medaljerna, personernas kroppshållning 

och ansiktsuttryck. Bilden på medaljutdelningen ger ett tecken till betraktaren att insatsen är 

rätt, trots att brittiska soldater dör. Genom änkans leende och alla små kors och medaljer är vi 

också tillbaka i bilden av nationens stolthet och självbild. Det är en bild av en drabbad, av 

krigets konsekvens, men eftersom kvinnan utstrålar styrka och stolthet ger bilden oss en 

känsla av att döden här var en självuppoffring för något större, och något gott. Det diskursiva 
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innehållet i bilden gestaltar egenskaperna av den egna nationens folk som goda och positiva. 

Om bilden i stället visat förtvivlad sorg hade budskapet fört med sig ett ifrågasättande av 

insatsen och därmed blivit en törn i diskursen om den nationella självbilden och ideologin om 

kampen för frihet. Genom bildens komposition och känslan den förmedlar blir soldaten en 

martyr, där döden ändå blir meningsfull eftersom den föregåtts av kampen för demokrati 

(Papadopoulos 2000: 146).  

Bilder kan också användas för att försvaga och förminska en händelse och ett budskap 

(Mral, Olinder 2011: 127). I detta fall förminskar bilden i viss mån tragedin och döden under 

insatsen. I stället för att använda en bild där sorgen har ett tydligare uttryck, slätar den 

nyblivna änkans leende ner händelsen om död och tragedi som krigets yttersta konsekvens, 

vilket samspelar med bilden av hjälteinsatsen som legitimerar den brittiska styrkans närvaro i 

Afghanistan. Legitimering av kriget/insatsen i Afghanistan sker på många arenor både 

politiskt, i allmänna opinionen och i media. Av de analyserade tidningarna legitimeras 

kriget/insatsen främst i The Times utan att ifrågasätta vad nationen egentligen gör i 

Afghanistan. Det råder konsensus om insatsen vilket framgår av bilderna. Flera av dem visar 

änkor eller familjemedlemmar som sörjer en död soldat. Men de stämmer in i hyllningen av 

krigshjälten. Ifrågasättandet av kriget/insatsen handlar snarare om politikernas ansträngningar 

för att se till att soldaterna kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. I ett fall har vi funnit en bild 

på en soldat som vägrat åka tillbaka, denne sattes i fängelse. På bilden sträcker han handen i 

luften likt en segrare i en boxningsmatch.  

I Dagens Nyheter har vi funnit att diskussionen och legitimiteten av kriget/insatsen i 

Afghanistan är mer varierad i det analyserade materialet. Både de som är för och de som är 

emot kommer till tals och porträtteras på bild. Politiken har också något av en mer 

diskuterande och resonerande inställning till kriget/insatsen. Å ena sidan publiceras bilder på 

soldater som skjuter efter talibaner (Svedsen 2010), å andra sidan bilder från en debattkväll 

där krigets/insatsens mening diskuterades (Albæk 2010). Däremot blir bilderna där nationella 

symboler och ceremonier (främst i Dagens Nyheter och The Times) den huvudsakliga 

gemensamma nämnaren för en legitimering av kriget/insatsen.  
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3.2.5 Den osynlige fienden 

 
BILD 5: Fienden syns inte på bild (DN 2007. Foto: Abdul Khaleq/AP). 
 

Fotografiet är taget av Abdul Khaleq för AP och är publicerat i sektionen Världen i Dagens 

Nyheter den 30:e mars 2007. Rubriken låter läsaren veta att “Talibaner är på frammarsch” och 

bildtexten informerar vidare att personerna på bilden föreställer “Säkerhetsmän och poliser 

vid en polisstation i staden Lashgar Gah. En självmordsbombare i arméuniform som dödade 

fyra polismän och skadade en när han sprängde sig själv i luften utanför stationen” (Winiarski 

2007). På bilden ser vi tre män där alla är vända med ryggen mot kameran. I bakgrunden sitter 

en man på huk bland ruinerna av den sprängda polisstationen. Bredvid honom står en annan 

man böjd och de båda gräver bland bråtet. I förgrunden står ytterligare en man med turban, 

svarta och blåa kläder och studerar de två andra männens arbete, han håller ett vapen i 

vänsterhanden. Bilden visar något kaotiskt och oordnat som talibanerna, fienden, ställt till 

med. Samtidigt visar den de afghanska säkerhetsmännen och afghanska poliserna som 

splittrade och oorganiserade i relation till sina västerländska diton. För att leta i ruinerna har 

de inga högteknologiska maskiner utan endast sina händer. De har inga enhetliga uniformer 

eller symboliska kännetecken som skulle visa på att de samarbetar till skillnad mot de 

västerländska soldaterna där uniformer är enhetliga och sitter som skräddarsydda. Inte heller 

får vi se några ansikten på männen, de är anonyma. Tillsammans med bildtextens 

konstaterande att självmordsbombaren bar armékläder vid sin attack ger detta känslan av att 

någon av dessa män är kapabla till något liknande, vilket bidrar med en känsla av 

misstänksamhet.  
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Bilden är talande för hur fienden framställs. Bildmässigt får man följa i talibanernas 

fotspår som en ansiktslös men närvarande fiende. I det material som är analyserat till denna 

uppsats förekom ingen konkret fiende på bild, inte på en enda bild är det konstaterat att den 

föreställer en taliban vilken är den huvudsakliga fienden Isaf-styrkan kämpar mot. I de fall 

talibaner har nämnts i kontexten har bildmotivet varit en konsekvens av deras handlande, som 

till exempel i bilden av ruinerna ovan. Ett annat exempel är bilden på en samling afghanska 

män som av en tolk beskylls vara talibaner, men som själva hävdar motsatsen (se bild under 

3.2.2 Soldaten som en symbolisk hjälte). Exemplen är många där man misstänkliggör 

afghanska män på ett eller annat sätt. Men faktum är att talibanerna endast nämns i text och 

ord, de syns aldrig. Detta kan antingen ses som en seger för Isaf i och med att de verkar vara 

undanträngda. Men bilderna visar dock snarare att fienden är slug, lömsk och svårhanterlig, 

som ett ständigt närvarande hot. Kontexten säger oss att talibanerna är onda och använder 

skrämsel, infiltrering av “vanliga” afghaner och andra oärliga medel för att nå framgång och 

ta över Afghanistan igen. Man vet aldrig var man har dem och de finns mitt ibland de 

allierade, de får som i exemplet ovan tag på arméuniformer och använder sig av 

självmordsattacker för att föra fram och kämpa för sin sak. Ytterligare ett exempel återfinns i 

en artikel publicerad i Politiken (Svendsen 2010). Där beskrivs hur talibanerna kommer till en 

by om natten när de västerländska soldaterna är borta, talibanerna verkar i mörkret och 

lokalbefolkningen är orolig och lever i ständig fruktan. Bilden föreställer en grupp människor, 

varav många av dem är barn, som oroligt tycks se rakt in i kameran och därmed rakt på 

betraktaren, som ett tecken på att kriget/insatsen är nödvändig. 

För att kunna legitimera och få med sig opinionen för krig och en storskalig insats i de 

deltagande nationerna behövs en fiende. Länge var Usama bin Ladens ansikte en konkret bild 

av terrorismen. Enligt Becker har USAs regering uttryckligen avtalat (eller censurerat) med 

amerikansk media att vara restriktiva med att spela upp videor av bin Laden (Becker 2004: 

298). Hur detta har påverkat media i andra länder framgår inte. Enligt Jörg Becker användes 

Usama bin Laden som en spegelbild till Geroge W Bush i media. Ofta porträtteras fienden 

som en direkt motsvarighet av den egna sidan, som därmed blir symbol för det goda i 

kontrasten mot det onda (Becker 2004: 293-294). Denna dikotomisering används för att 

berätta för läsarna hur och vem fienden är och dessutom förmedla vilka “vi” är. Enligt denna 

teori blir Isaf de goda som verkar i ljuset, de visar upp sig och skrämmer inte 

civilbefolkningen genom att använda ärliga medel för att föra fram sitt budskap. 

Jörg Becker konstaterar att kriget i Afghanistan har varit ett krig utan bilder. Tidigare 

krig eller konflikter har ofta kännetecknats av en eller några ikoniska bilder som fångat in en 

seger eller enskilda slag. I fallet Afghanistan menar han att varken förövare eller offer varit 
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framträdande (Becker 2004: 307). Han nämner två anledningnar till detta. Dels var fotografier 

och avbiler av människor enligt Hadith förbjudet och förbjöds därför av den religöst 

fundamentalistiska talibanregimen. Den andra orsaken som Becker identifierar är 

journalisternas arbetsförhållanden. Kriget gick inte att bevaka fritt hur som helst, utan 

journalisterna på plats var till stor del beroende av militären för att kunna nå stridszoner eller 

ta sig runt i landet, vilket kraftigt begränsar möjligheterna nå nyheter som inte militären har 

kontroll över (Becker 2004: 307). Nu har det gått några år sedan Beckers text och fler bilder 

kommer från området. Men det finns fortfarande ingen organiserad “fiende” som publiceras i 

nyheter och bilder (i alla fall inte som når västerländska nyhetsflöden). I tidigare konflikter 

har “fienden” eller “motståndarsidan” haft möjlighet att föra fram sin egen bild av kriget. 

Andén Papadopoulus visar i Kameran i krig hur en nordvietnamesisk nyhetsbyrå publicerat 

bilder som kan ses som direkta motsatser till de bilder som den amerikanska och 

sydvietnamersiska sidan publicerat (Andén Papadopoulos 2000: 175).  

Saknaden av en konkret avbildad fiende återfinns i de tre studerade tidningarna. Både 

Politiken och The Times har publicerat bilder där deras soldater och afghanska befolkningen 

befinner sig i fara på grund av en lömsk fiende. Fienden är allstå ett överhängande hot som 

måste bekämpas, och dess otydlighet bidrar till legitimitera soldaternas fortsatta närvaro och 

hjälp till utbildning. Räddningsinsatsen rättfärdigas här genom osäkerheten som orsakas av en 

abstrakt och hotfull ondska, där det afghanska folket både blir offer men samtidigt 

misstänkliggjorda på samma gång. 

3.2.6 Döden - krigets yttersta konsekvens 

 
BILD 6: En dödad svensk soldat begravs (DN 2010. Foto: Magnus Hallgren/DN). 
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Det här fotografiet är taget av Dagens Nyheters egen fotograf Magnus Hallgren, vars 

fotografier ofta återkommer i det analyserade materialet. Bilden är publicerad den 5:e mars 

2010 där artikeln är satt i toppen av en nyhetssida. Bilden i sig sitter uppe i vänsterkrysset, 

direkt i blickfånget där läsaren normalt börjar leta efter information. Detta tyder på händelsens 

vikt i nyhetsflödet. Rubriken lyder “Kyrkan fylldes för svenske soldaten” och i bildtexten 

finns informationen “Svenske löjtnanten Gunnar Andersson bärs ut ur Oscarskyrkan” 

(Sandhammar 2010). Vid ett första intryck är bilden pampig tack vare alla fanor med olika 

vapensköldar som bärs av män i en slags högtidsuniform. Bakom dem kommer ytterligare två 

herrar med blomsterkransar och sedan skymtar vi kistan i kyrkans dörröppning. 

Sammanhanget visar hur den avlidne soldaten Gunnar Andersson blir hyllad och 

omhändertagen på ett värdigt sätt enligt den svenska nationens traditioner. Bilden från 

begravningsceremonin är full av nationella symboler vi känner igen och kan identifiera oss 

med. Soldaten är en av ”oss” och symbolerna antyder att hela den svenska nationen kollektivt 

står bakom insatsens sak som ett enat folk. Personerna på bilden verkar veta sina exakta 

platser, det finns inget kaos utan allt är i ordning något som ger en stark känsla av högtidlighet 

och sorg, men även av stolthet, gemenskap och självsäkerhet. 

Soldatens död har inte varit förgäves eftersom hans handlingar och roll som hjälte 

rättfärdigas även efter hans död. Han glöms inte bort utan får ett värdigt avsked. 

Begravningen och död följer en viss procedur och den upprätthåller svenska värderingar för 

hur ”vi” värdesätter livet och döden. Symbolerna som flaggan, uniformerna och kyrkan visar 

nationens folk som ett kollektiv, där ”vi” tar hand om våra egna. Kyrkan har inflytande och är 

en institution där sorg, död tas om hand, bearbetas och gör att livet avslutas på ett visst sätt 

enligt de kristna värderingarna och grunderna som nationen bygger på. Rubriken säger att 

kyrkan fylldes med människor, något som inte framgår av bilden.  Av ingressen framgår att 

de befinner sig inne i kyrkan för att ta avsked. Varken släkt eller vänner finns med i bilden 

och vi ser inget sörjande. Detta är intressant i relation till de andra tidningarnas publicering av 

begravning eller döda soldater. Där finns i många civilbefolkningen eller anhöriga med för att 

visa känslor eller stöd inför det som skett. Här ser vi inte sorgen lika tydligt, något som i 

kombination av kylan i bilden ger en känsla av ett fryst ögonblick. Ceremonin utspelar sig så 

långt borta ifrån värmen och kaoset vi ofta se i Afghanistan där döden i detta fall skett. Det 

gör det svårt att ta till sig händelsen bakom begravningen. Det är inget som bör eller ska vara 

ett resultat av den svenska insatsen. Vädret på bilden är snöigt och kallt och kistan är på väg 

att lämna gemenskapen, kyrkan, nationen för evigt.  

Det är en kontrast till den död vi ser när det handlar om “de andra”, en död som verkar 

primitiv och där de avlidna inte blir hyllade utan endast sörjda i ett kaos (se Bild 7). Där 
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afghanska döda och sörjande visas har gravarna inte pyntats med flaggor och nationella 

symboler, utan visas oftast med barn eller andra civila sörjande som poserar för kameran. Där 

förmedlar bilderna en känsla av kaos, primitivitet och oordning och det finns inte samma 

känsla av de dödas värde.  

 
BILD 7: ”De andras” död avbildas annorlunda gentemot det västerländska ”vi:ets” (The Times 2010. Foto: 
Jeremy Kelley/The Times). 
 
Bilder på barn i offerrollen gör att soldatens roll förvandlas till den beskyddande gode i stället 

för en våldsam och dödlig person. Vi får heller aldrig se några ansvariga för död och tragedi 

oavsett vilken sida det gäller, vilket blir ett sätt att visa krigets abstrakta grymhet, inte 

människors grymhet.  

De sörjande blir anonyma ikoner och inte individer vilket på ett sätt blir ett 

förmildrande av det som hänt, men även rakt motsatt, ett ifrågasättande av kriget, precis som 

vi sett i bilden av medaljutdelningen. 
 

4. Slutdiskussion och sammanfattning 
Bilderna i det insamlade och analyserade materialet skildrar olika delar av krigets/insatsens 

militära operationer, konsekvenser, politiska delar och vardag. Sammantaget bildar de en 

berättelse om de goda som hjälper de utsatta genom att rädda dem från det onda och samtidigt 

utbilda och lära de utsatta hur man ska leva. Det blir en tydlig uppdelning mellan “vi” och “de 

andra”.  Bilderna härstammade i 35 fall från nyhets- eller bildbyråer främst från AP, AFP och 
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Reuters. Detta betyder att redaktionerna gjort ett urval av material som är producerat av någon 

annan.  

I denna studie kan vi inte säga något om hur dessa urvalsprocesser går till men vi kan 

närma oss en förståelse för vad innehållet i bilderna behöver vara för att passera genom det 

sociala och politiska filtret. Bilderna från dessa källor är också tagna för att passa ett 

kommersiellt marknadssyfte vilket betyder att de ska gå att sälja till många redaktioner och att 

innehållet i bilderna ska vara neutralt och opartiskt vilket i dessa fall innebär ett eurocentriskt 

västvärldsperspektiv (Andén Papadopoulos 2000: 20). Detta påverkar givetvis redaktionernas 

möjligheter att visa en nyanserad bild av händelser från en plats de inte kan bevaka själva. Det 

finns i materialet 20 bilder som är tagna av egna fotografer och där det västerländska 

perspektivet dominerar men visar andra aspekter av kriget.  

I den kvantitativa inventeringen av det insamlade materialet fann vi att 

krigets/insatsens konsekvenser skildrades i 35 fall. Konsekvenserna kan vara lättare att 

avbilda på fotografi i form av ruiner, skador, död och så vidare i och med att det är 

lättillgängligt och finns kvar att avbilda. Begravningar, medaljceremonier och liknande är 

händelser som får stor uppmärksamhet är lättbegripliga att greppa. Lättbegripligheten är en 

viktig del av nyhetsvärderingen och det är lättare och mer konkret att rapportera om 

konsekvenser än att beskriva processer och politiska beslut som leder till dessa (Ghersetti 

2012: 214). Orsak och verkan blir konkret. Men på en ideologisk nivå kan dessa bilder 

användas för att legitimera insatsen eller skapa debatt kring den.  

Både The Times och Dagens Nyheter hade högst frekvens av sin egen nationalitet 

respresenterad på bilderna. Enligt nyhetsvärderingsprinciperna tyder det på en kulturell närhet 

till den avbildade som gör det lättare för läsaren att känna igen sig (Hvitfelt 1992: 31, Häger 

2009: 87). Här skiljer sig Politiken som har en stor spridning i vilka nationaliteter som syns på 

bild. Materialet är inte tillräckligt stort för att kunna dra några generella slutsatser av detta 

men det kan tyda på att Politiken verkar i en nation som i hög grad är beroende av andras 

beslut för att se hur deras insats utvecklar sig.  

Av den kvantitativa inventeringen av materialet framgick också att soldaterna var 

huvudpersonerna, de var mest frekventa på bild. Elitpersoner och civilbefolkning var också 

framträdande. Men dessa aktörer framställs på olika sätt. Vi kan också se en tydlig 

rollfördelning mellan aktörer av olika nationaliteter i kriget/insatsen i Afghanistan. Soldaten 

är hjälten i insatsen, oavsett om han/hon är dansk, svensk eller britt (eller annan västerländsk 

nationalitet). Generellt framställs hjälten som överordnad, modern, med högteknologisk 

utrustning och med en resonerande, omhändertagande attityd. Soldaten är den mest 

framträdande och oftast förekommande aktören vi sett under vår undersökning och genom 



! *"!

hjälterollen ser vi tydligt hur väst tillskrivs positiva egenskaper. Själva hjälterollen skiljer sig 

något för varje nation. I The Times skildras den brittiske soldaten som en klassisk krigshjälte, 

där individen är i fokus som en person som är beredd att offra allt, till och med sitt liv för det 

nationen tror på. Som vi ser i bild nummer två har den brittiske soldaten som individ en 

framträdande och viktig ledarroll. Den svenske soldaten gestaltas också som en hjälte i 

Dagens Nyheter, men mer som en resonerande, medlande, och delaktig sådan. I många av 

bilderna står de svenska soldaterna bland afghanska soldater eller civila och samtalar eller 

undervisar och hjälterollen är inte lika hierarkiskt överlägsen som den brittiske enskilde 

soldaten. Bilden av den danske soldaten är mer diffus och förmedlar inte någon tydlig 

hjältekaraktär. Det beror på att vårt resultat visar att Politiken publicerat färre bilder på den 

egna nationens soldater, och snarare en generell bild av soldaten som fortfarande är i fokus 

som en hjälte men inte på samma sätt representerar Danmarks hjälte i kriget/insatsen. 

Den afghanske soldaten som utbildas och ska ta över de västerländska hjältarnas 

arbete framträder som något oorganiserade. Deras utrustning är undermålig och sitter något på 

sniskan. Bilden av den andre fortsätter att domineras av en slags oordning även om de besitter 

samma roll som soldat och hjälte. 

En viktig del av resultatet av aktörer är också en av krigets huvudroller, nämligen 

fienden som vi inte får ett ansikte på men som ändå är ständigt närvarande som ett abstrakt 

hot. När det gäller bilden av “de andra” är det i stället offerrollen, och inte fienderollen, som 

är mest framträdande i vårt resultat genom bilder på afghanska civila. Framförallt används 

bilder av barn i ruiner och ödeläggelse. Andén-Papadopoulus visar i sin studie hur bilder på 

gråtande barn och kvinnor fick gestalta lidandet från Vietnamkriget, något som väckte 

uppmärksamhet men trots allt inte personifierade krigets offer som individer (Andén-

Papadopoulus 2000: 168). På samma sätt ser vi hur civilbefolkningen i Afghanistan 

framträder som offer, utan identitet, utan namn, utan historia. På så sätt blir de också ikoner 

och objekt, som kan användas för att fylla olika syften i media, exempelvis för att stödja 

opinionen för kriget. Bilden på pojken i vuxenjackan är ett sådant exempel, där vi som 

betraktare inte får veta något om vem han är och vad han varit med om, men ändå används 

han som bildsättning i en ledare i en av Sveriges största tidningar, med budskapet att fler 

soldater borde skickat till hans land för att rädda honom. Men när media publicerar bilder av 

civilbefolkningen som lider är det också tvärt om ett sätt att väcka avsky mot krig och väcka 

anti-krigsopinion (Nohrstedt 2006: 292). Det är en diskurs som också passar in på Sveriges 

nationella självbild som ett icke-krigande och neutralt folk som inte befinner sig i krig. 

Nationell identitet är en diskursiv konstruktion (Nohrstedt 2006: 259). Genom att bilderna av 

soldater ofta innehållit symboler och metaforer som åskådaren känner igen, kan han/hon 
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identifiera sig med soldaten och de egenskaper som soldaten tillskrivits. Bilden av soldaten, 

men även bilden av offret är en del av en diskurs om hur vi ser oss själva, även genom hur 

betraktaren ser på andra.   

Bildjournalistik är en kontroversiell del i mediarapporteringen på grund av att 

propagandaspridningen inte ligger långt bort (Nohrstedt 2006: 296). Bilder på offer och barn 

väcker medlidande, och eftersom bilden har en emotionell styrka att påverka och engagera, är 

det intressant att den används i en ledare som förespråkar fler svenska soldater till insatsen. 

Egenskaperna hos soldaten - styrkan och stoltheten, är i stark kontrast till offrets framträdande 

egenskaper - svagheten och hjälplösheten.  

De analyserade bilderna i den kvalitativa delen har alla förmedlat olika teman och har 

olika funktioner i sitt berättande. Bilden av änkans stolthet är ett förmildrande av krigets 

yttersta konsekvens och den döde soldaten blir en martyr, något som slätar över frågor om 

afghanska döda. Bilden av Obama är en ideologisk bild som både legitimerar västvärldens 

ideologi om USA som supermakt och rättfärdigar samtidigt kriget/insatsen. Han framställs 

som både mänsklig och övermänsklig och vi känner igen berättelsen om frälsaren som 

kommer till undsättning. 
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Bilderna som publiceras från kriget/insatsen i Afghanistan liknar den dramatisering och 

polarisering vi tidigare har sett i från bland annat Gulfkriget och Vietnam. Vi ser ordningen 

ställd mot kaoset, rationaliteten ställd mot irrationaliteten, och kunskap ställd mot okunskap. 

Kontrasterna ger oss en berättelse om ett hjältemodigt “vi” som ska rädda offret, “dem”, från 

det onda. Det är en berättelse som förklarar och förenklar, men som samtidigt producerar och 

reproducerar den nationella självbilden. I det analyserade materialet finns ett gemensamt 

västerländskt “vi” som i de tre tidningarna står i kontrast till den afghanska befolkningen som 

representerar “de andra”. Dock framträder individuella skillnader mellan de tre tidningarnas 

gestaltning av “vi:et”. Hjälten framställs annorlunda för att passa in respektive tidnings 

rådande nyhetsdiskurs. Men också för att passa in i ideologierna och diskurserna rörande den 

nationella självbilden som på ett eller annat sätt politiskt och opinionsmässigt legitimerar en 

militär insats i Afghanistan. 

Studien är så pass liten i förhållande till det totala publicerade bildmaterialet rörande 

bildrapporteringen från Afghanistan och vi kan inte dra några generella slutsatser för 

helheten. Men resultatet visar en intressant indikation på att det finns en rådande diskurs och 
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berättelse om hur kriget/insatsen framställs. Det skulle vara intressant att se en mer 

omfattande och större studie av de publicerade bilderna för att få en mer rättvisande 

beskrivning av bildrapporteringen. En aspekt vi gärna skulle tittat närmare på är hur 

bildpubliceringen sett ut över tid. Har innehållet i de fotografiska bilderna förändrats något 

sedan insatsen startade 2001? Har omfattningen, frekvensen ökat? Och vilka syns på bild och 

hur? Något som också vore intressant är undersöka hur tidningsredaktioner arbetar, resonerar 

och tänker kring användning (och återanvändning), funktion och publicering av bildmaterial 

från konflikt- eller krigsområden. I materialet förekom endast några få bilder på kvinnor. 

Bilderna publicerades i en kontext där de lugnat en hätsk stämning eller fick representera och 

vara ansiktet för något som gått fel. Det slog oss dock under arbetets gång att vi inte närmare 

undersökt frekvensen av män respektive kvinnor på bild och inte heller hur manlighet och 

kvinnlighet gestaltats. Detta tror vi skulle vara ytterligare en intressant aspekt för framtida 

forskning när det gäller bildrapporteringen av krig och konflikt.  
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Bilaga – Kodbok 
 
Här redogörs för vilka variabler som har använts i den kvalitativa studien av materialet. 
Innehållet i de bilder som analyseras kan tolkas på flera olika sätt och passa in på flera olika 
variabler. Där det finns risk för detta har vi förklarat närmare hur variablerna ska användas. 
 
Tidning:  
1 Dagens Nyheter 
2 The Times 
3 Politiken 
 
År:   
1 Mars 2007   
2 Mars 2010  
 
Datum: 
1-31 
 
Bildkälla: 
1 Egen fotograf- Tidningen ska ha en egen utsänd på plats alternativt en frilansjournalist 

som säljer sitt material exklusivt till tidningen. 
2 Bild-/nyhetsbyrå- Materialet kommer från en bildbyrå eller nyhetsorganisation utan 

egna kanaler. Till exempel TT, AFP, AP eller REUTERS. 
3 Övrigt- Bilderna kommer från intresserogranisationer, myndigheter eller militären,  

läsarbilder eller liknande. 
4 Framgår ej - Bildens källa är okänd och det har inte gått att leta reda på bildens källa 

via internet eller bildbanker.  
 
 
Fotograf 
Namn: 
 
Bildens storlek 
1 Liten- bilden ska vara mindre än en kvartssida. Exempel på sådana bilder är porträtt  

insprängda i text, notisbilder eller bilder till mindre artiklar. 
2 Mellan- bilder som är större än en kvartssida och upp till en halvsida stora. 
3 Stor- bilder som är större än en halvsida, uppslag eller helsidesbilder. 
 
Placering i tidningen 
1 Första sida  
2 Ledare   
3 Debatt   
4 Nyhetssida   
5 Inrikes   
6 Utrikes   
7 Övrigt:_____________ 
 
Motivkategori 
1 Kriget/insatsen som militär operation- Bilder som visar strider, patrullering, 

förberedelser till patrullering eller strid, utbildning, samtalt mellan militärer/soldater 
och civilbefolkning eller militära rutiner. 
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2 Krigets/insatsens konsekvenser- Bilder som visar materiella och mänskliga skador, 
död, protester, demonstrationer, ceremonier eller annat som är en effekt av 
kriget/insatsen. (materiella och mänskliga. Skador på hus, döda människor, skadade 
människor, demonstrationer) 

3  Kriget/insatsen som vardag- Bilder som visar en vardag så som tvätta, städa, äta, livet 
på basen, livet för civilbefolkning eller liknande. Patrullering eller militära operationer 
är en del av vardagen för de deltagande. Dock syftar denna kategori till vardagligheter 
som skulle kunna ske utan pågående krig/insats.  

4 Kriget/insatsen som politik- Bilder som visar kriget som politisk makt, kamp eller 
budskap. Om  
bilden visar en soldat som skulle kunna vara någon av motivkategori 1 eller 2 men 
rubrik, bildtext, ingress och brödtext handlar om politiska beslut hamnar bilden under 
denna kategori. 

5 Övrigt 
 
Vem/vilka framträder 
1 Politiker/beslutsfattare/elitperson 
2 Soldat/polis/militär 
3 Civilbefolkning 
4 Flera alternativ- Bilder som visar någon av ovanstånde kategorier samtidigt. Till 

exempel politiker som hälsar på soldaterna eller soldater i interaktion med 
civilbefolkning 

5  Övrig- Bilder som visar landskap eller ruiner. 
 
Nationalitet 
1 Svensk 
2 Brittisk 
3  Dansk 
4 Amerikansk 
5 Afghan 
6 Annan nationalitet 
7 Fler alternativ- Bilder där flera nationaliteter framträder 
8 Framgår ej 
 
 
 
 
 
 
 
 


