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Sammanfattning: Denna uppsats är en semiotisk bildanalys av nio bilder som är fotograferade 

i ”tredje världen” av dokumentärfotografen Brent Stirton. Dessa bilder analyseras utifrån de 

tre teoretiska perspektiven postkolonialism, intersektionalitet och postkolonial feministisk 

kritik. Analysen går ut på att titta på hur män och kvinnor representeras i dessa bilder från 

”tredje världen” samt försöka förstå vad för berättelse dessa bilder berättar för åskådaren och 

vad åskådaren i sin tur får för bild av ”tredje världen” genom dessa fotografier. 

 

 

Abstract: This paper is a semiotic analysis of nine images that are photographed in the "third 

world" by documentary photographer Brent Stirton. These images are analyzed on the basis of 

the three theoretical perspectives postcolonialism, intersectionality and postcolonial feminist 

criticism. The Analysis examine how men and women are represented in these pictures from 

the ”Third World”. As well as an attempt to understand what story these pictures tells the 

spectator and what kind of picture the spectator gets of the ”Third World” thorough these 

photographs in return. 
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1. INLEDNING 

 

 

“As journalists we often have to find new ways to tell an old story. I believe in trying to tell 

that story in the most powerful way I can under the limited circumstance that time brings to 

any assignment. I am trying to be less concerned with who I am working for and more 

concerned about what I am doing with my time. This is crucial period in our history on this 

planet and I want to feel like I am working on issues that matter beyond the sensationalism 

of the 24 hour news cycle.”
1
  

– Brent Stirton 

 

Varje dag omges vi av bilder i vår omgivning som vill säga oss något. Bilder som vi inte är 

omedelbart medvetna om men som vi utsätts för. Dessa bilder berättar inte endast en historia 

för oss, utan flera historier. Bilden ovan är tagen av den välkände fotografen Brent Stirton. 

Brent Stirton är specialiserad inom dokumentärfotografi samt är välkänd för sina alternativa 

tillvägagångssätt vad gäller fotografering. Hans bilder finns publicerade på en rad högt 

rankade nyhetsförmedlare, några exempel är National Geographic Magazine, The Discovery 

                                                 
1
 http://www.brentstirton.com/bio.php, hämtad 2008-10-15  

Foto av Brent Stirton 

http://www.brentstirton.com/bio.php
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Channel, CNN, The New York Time Magazine och fler därpå. På uppdrag från sina 

arbetsgivare reser han runt i världen tio månader om året för att fotografera.
2
  

 

Att berätta en historia på det mest kraftfulla sättet är viktigt för Brent Stirton. Men vad är det 

egentligen för historia han berättar för åskådaren genom sina bilder? Anledningen till att jag 

har valt att undersöka just Brent Stirtons bilder är för att de är fotograferade i en värld, som 

idag ofta ses som annorlunda och exotisk, den så kallade ”tredje världen”. Under 

kolonialtiden reflekterades ”tredje världen” av rasism som idag istället är ersatt av en 

undanhållen distansering. Det finns fortfarande ett underliggande avståndstagande mellan väst 

och öst, nord och syd, en skillnad mellan i-land och u-land. En dold distansering där ”vi” 

tydligt skiljs från ”dem”. Jag vill i denna studie se hur Brent Stirton förhåller dig till detta i 

sina bilder, lyckas han utmana detta underliggande avståndstagandet? 

 

1.1      Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur män och kvinnor representeras i fotografen 

Brent Stirtons bilder från ”tredje världen”. Bilderna föreställer gamla som unga, män som 

kvinnor och det är genom att granska dessa fotografier som jag vill se hur män och kvinnor 

representeras. Jag vill även försöka förstå vad för berättelse dessa bilder berättar för åskådaren 

och vad åskådaren får för bild av ”tredje världen” genom dessa fotografier. 

 

1.2      Frågeställningar 

 

De frågeställningar denna uppsats ämnar svara på är:  

 

- Hur representeras kvinnor och män i Brent Stirtons bilder från ”tredje världen”? 

- Förekommer en stereotypisering i bilderna? 

- Hur skildras det exotiska och främmande i bilderna? 

- Vilken bild ger det av ”tredje världen”? 

- Hur kan man tolka bilderna genom ett intersektionalitetsperspektiv med ett fokus på 

genus och etnicitet?  

                                                 
2
 http://www.brentstirton.com/bio.php, hämtad 2008-10-15 

http://www.brentstirton.com/bio.php
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1.3      Bakgrund 

 

Brent Stirton föddes 1969 och började sin karriär med att studera journalistik vid Durban 

Technikon i Sydafrika. Under studietiden började han skriva för Weekly Mail, Sydafrikas 

mest kritiska tidning, om bland annat våldet i Kwazulu-Natal. Det var omöjligt för Brent 

Stirton att få med sig någon fotograf in i konflikområdena så för att illustrera sina historier 

började han ta egna bilder. Utan någon som helst utbildning inom fotografi utnämndes han, 

vid en ålder av tjugotre, till chefsfotograf för Scope Magazine. Han började då fotografera 

våldet i Sierra Leone, Burundi, Rwanda och Angola samt började även arbeta för både 

internationella och Sydafrikas Röda Korset. Efter år 1994 började Brent Stirton arbeta som 

frilansare på heltid, han blev då även chefsfotograf för tidningen Living Magazine och reste 

då mycket på uppdrag samt producerade även ett antal internationella reklamkampanjer, då 

bland annat för Camel.
3
 Det finns många som beundrar Brent Stirton, däribland kändisparet 

Angelina Jolie och Brad Pitt som valde honom att ta de första bilderna på deras gemensamma 

barn Shiloh.
4
 

 

Förutom det som nämnts tidigare arbetar Brent Stirton även för ”The Global Business 

Coalition of Aids, Tuberculosis and Malaria” samt organisationer som ”Ford and Clinton 

Foundations”, “The Nike Foundations” och ”The World Economic Forum”. Han har under 

lång tid även fotograferat kampanjer för ”The World Wide Fund For Nature”. Brent Stirton 

har vunnit många prestigefyllda priser för sina bilder, bland annat har han fått pris för sina 

levnadsvillkor samt sitt arbete inom HIV-fältet.
5
 

 

Brent Stirton är numera angelägen om att fokusera på projekt som har en speciell betydelse 

för honom och att det inte handlar om några anspråk på att upprätthålla journalistisk 

objektivitet; 

 

“I go in and make an analysis of something and trust my opinions of what I‟m experiencing. 

That creates a subjective dynamic within myself, But if I have one good quality I do see 

                                                 
3
 http://www.axisgallery.com/exhibitions/circumcision/cv-stirton.html, hämtad 2008-10-17  

4
 “Brent Stirton: Dancing with light” http://cpn.canon-europe.com/content/btl/brent_stirton.do  publicerad Juli 

2008, hämtad 2008-10-17 
5
 http://www.brentstirton.com/bio.php, hämtad 2008-10-15 

http://www.axisgallery.com/exhibitions/circumcision/cv-stirton.html
http://cpn.canon-europe.com/content/btl/brent_stirton.do
http://www.brentstirton.com/bio.php
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what‟s honorable in what I‟m trying to photograph. It‟s not a cliché for me – I‟m constantly 

trying to get behind the cliché.”
6
 

– Brent Stirton 

 

Efter fem år som heltidsanställd på Getty Images har Brent Stirton idag den avundsvärda 

situationen att till större delen kunna välja och vraka i sina projekt.
7
 Dock är det viktigt för 

honom att berätta en historia på det mest kraftfulla sättet, trots de rådande omständigheterna, 

samt att han känner att han arbetar med saker som betyder något utöver sensationalismen ”of 

the 24 our cycle”. 8
   

 

1.4      ”Tredje världen”  

 

Mycket av Brent Stirtons bilder är just fotograferade i ”Tredje världen” och beteckningen 

”tredje världen” uppkom under kalla kriget på 1950-talet. Enligt Nationalencyklopedin var det 

främst de länder som stod utanför maktblocken och som varken var ”demokratiska” (den 

första världen) eller ”kommunistiska” (den andra) som tillhörde ”tredje världen”. Efter hand 

fick denna klassifikation en mer ekonomisk innebörd och kom mer att beteckna länder, främst 

i Afrika och Asien, som höll på att utvecklas till att bli medlemmar av antingen den första 

eller andra världen. Den nutida officiella betydelsen av ”tredje världen” är länder som håller 

på att utvecklas ekonomiskt i största allmänhet.
9
 Inom Postkolonial kritik kan denna 

uppdelning av en ”första, andra och tredje värld” ses som värdeladdad och jag har därav valt 

att hålla ”tredje världen” inom citattecken. 

 

1.5      Disposition  

 

I denna del kommer jag att redogöra för hur arbetet är upplagt och strukturerat. I det 

kommande kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras där jag bland annat tar upp 

Laura Briggs ”Mother, Child, Race, Nation: The Visual Iconography of Rescue and the 

                                                 
6
 “Brent Stirton: Dancing with light” http://cpn.canon-europe.com/content/btl/brent_stirton.do  publicerad Juli 

2008, hämtad 2008-10-17 
7
 Ibid. 

8
 http://www.brentstirton.com/bio.php  

9
 2008-11-25 Nationalencyklopedin • Lång 

http://www.ne.se/artikel/330866  

http://cpn.canon-europe.com/content/btl/brent_stirton.do
http://www.brentstirton.com/bio.php
http://www.ne.se/artikel/330866
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Politics of Transnational and Transracial Adoption” samt C-uppsatsen av Thomas Johansen 

Wagner och Andreas Wiklund där de undersöker hur ”tredje världen” skildras genom 

resereportage i TV. Även Catherine Lutz och Jane Collins tas upp i den delen samt Laura 

Mulvey och hennes blickteori. Därefter följer en teoridel där de teorier som jag fann relevanta 

för mina studier finns presenterade. Här finns postkolonial teori, intersektionalitet samt 

postkolonial feministisk kritik. I efterföljande del finns metoddiskussionen där jag bland annat 

går in på bildsemiotik samt hur jag har gått tillväga för att ha kunnat genomföra denna studie. 

I denna del finns även vilket material jag har använt mig av samt hur urvalet av materialet har 

gjorts, det vill säga vilka bilder jag kommit att använda i min studie. Analysen har jag 

strukturerat upp så att jag har delat in de nio bilderna jag valt att analysera i de underrubriker 

som finns i analysen. Exempel på underrubriker kan vara ”De primitiva andra”, ”Vildar och 

krigare”, ”De kvinnliga och manliga sysslorna” och så vidare. Inom dessa områden gör jag 

sedan en analys kring bilderna med fokus på ämnet som rubriken står för. Därefter avslutas 

analysen med en avslutande diskussion där jag skriver fram hur ”tredje världen” representeras 

samt vad det får för konsekvenser för västerländska självbilden. Slutligen avslutas studien 

med egna slutord där jag diskuterar de slutsatser som jag genom denna uppsats kommit fram 

till samt för en kritisk reflektion kring de bilder som omger oss. Därefter avslutas hela studien 

med vad som skulle kunna vara intressant att fortsätta studera vidare kring utifrån denna 

uppsats. Till exempel undersöka hur olika människor tolkar olika bilder, göra jämförande 

studier, använda sig av fler fotografer etc.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1      Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning kring just Brent Stirtons fotografier från tredje världen har jag inte lyckats 

finna, däremot har det gjorts en del tidigare forskning kring ämnet fotografier och ”tredje 

världen”. Jag har tittat på några exempel som är illustrativa och som har liknande teman som 

mitt. I ”Mother, Child, Race, Nation: The Visual Iconography of Rescue and the Politics of 

Transnational and Transracial Adoption” granskar Laura Briggs släktforskning av 

traditionella bilder från ”tredje världen” där man till exempel får se bilder av ett tunt barn, 

med eller utan sin mor. Bilderna Briggs undersöker är från mitten av nittiotalet och Briggs vill 

visa på vad det ideologiska arbetet gör med bilden. Hon menar att det uppbådar ideologier av 

”undsättning” medan det är riktat bort från att ta itu med orsakerna, det vill säga det 

strukturella (politiska, militära ekonomiska) förklaringarna till fattigdom, svält och andra 

katastrofer.
10

 

 

När det gäller svensk forskning så har jag granskat Thomas Johansen Wagner och Andreas 

Wiklunds C-uppsats som behandlat ämnet ”Tredje världens framställning genom 

resereportage i TV”. De har då undersökt resereportaget När & Fjärran mellan åren 2004 – 

2006 och undersökt vilken bild av ”tredje världen” som programmet producerar i sina 

reportage samt vilka attityder och maktförhållande som reproduceras. Till sin hjälp har de 

använt sig av diskursanalys. Slutsatsen de kom fram till var att tredje världen genom 

resereportagen representerades till stor del som etnocentriskt, det vill säga att vi jämför ”dem” 

med ”oss” och bedömer tredje världen utifrån oss själva och vår kultur. Deras slutliga slutsats 

blir till sist att de anser att resereportagen är i hög grad delaktiga till att reproducera stereotypa 

bilder samt ett motsatsförhållande där, ”vi” ställs mot ”dem”.
11

  

 

En annan central del som min studie kommer att ta upp är forskning kring blicken. Laura 

Mulvey skriver om blicken och om hur någon blir tittad på i sin text ”Visual pleasure and 

narrative Cinema”, där hon diskuterar erotisk njutning på film samt dess innebörd och då med 

                                                 
10

 Laura Briggs (2003) “Mother, Child, Race, Nation: The Visual Iconography of Rescue and the Politics of 

Transnational and Transracial Adoption”, Gender & History, Vol 15 Nr.2 Augusti, s. 179 – 180 
11

 Thomas Johansen Wagner & Andreas Wiklund (2007) ”Tredje världens framställning genom resereportage i 

TV”, C-uppsats vid Luleå Universitet, s. 43 - 48 
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kvinnan som en central utgångspunkt. Mulvey har, till skillnad mot vad jag ska göra, använt 

sig av psykoanalys i sin artikel och diskuterar kring begrepp som ”scopophilic instinct” samt 

”ego libido”. Dessa begrepp är varandras motsatser då det första (”scopophilic instinct”) 

betyder att man finner ett nöje i att titta på en annan person som ett erotiskt objekt och det 

andra (”ego libido”) handlar om identifieringsprocesser. Mulvey menar på att bilden av 

kvinnan som passivt råmaterial för den aktiva blicken från männen tar argumentet ytterligare 

ett steg i sammansättningen av representationen.
12

 

 

Med en fortsatt inriktning på blicken så har Catherine Lutz och Jane Collins diskuterat kring 

blickar i sin text ”The photograph as an Intersection of Gazes, The exampel of National 

Geographic” och där utgått ifrån tidningen National Geographic och diskuterat fotografier 

utifrån de skilda maktförhållanden som iscensätts just utifrån blicken. De menar att de som är 

betraktare producerar dominansförhållanden vilket innebär att den som betraktar placeras i en 

dominerande position gentemot den som blir betraktad (på bilden). Vilket då innebär att den 

som blir betraktad placeras i en svagare position; exempelvis kvinnor och personer från andra 

kulturer. För att förtydliga har de i sin text gjort en undersökning av betydelsen av ”blicken” i 

ett antal fotografier samt presenterat en typologi av sju blickar som kan hittas i fotografierna 

och dess sociala kontext.
13

 I en del diskuterar forskarparet kring hur personer som avbildas på 

bild antingen har ansiktet vänt mot kameran och möter betraktarens blick eller har ansiktet lite 

bortvänt från kameran med blicken vilande någonstans i fjärran.  

 

I Susan Schultens text ”The Perils of Reading National Geographic” diskuterar hon just Lutz 

och Collin utifrån deras bok ”Reading National Geographic”. Schultens poängterar att Lutz 

och Collins främst har koncentrerat sig på presentationen av ”tredje världens människor” i 

National Geographic och i synnerhet skildrat maktförhållanden och då framförallt vad gäller 

ras och kön.
14

 Även hur själva tidningen National Geographic framstår är av stort intresse för 

Lutz och Collins. De menar bland annat att de artiklar som presenteras i tidningen är överlag 

både positiva och negativa bilder av tidningens historiska och sociologiska ämnen men att 

tidningen National Geographic sällan har undersökt förhållandet mellan dem båda. 

                                                 
12

 Amelia Jones (2003) The feminism and visual culture reader, Routledge, s. 52-53 
13

 Catherine Lutz & Jane Collins (1991) “The photograph as an Intersection of Gazes, The exampel of National 

Geographic”, Visual Anthropology Review,  s. 134 
14

 Susan Schulten (1995) “The perils of Reading National Geographic”, American History 23.3,  s. 521 - 522 
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Avslutningsvis anser Schulten att Lutz och Collins i sin text har granskat National Geographic 

genom en lins som snarare förvrider istället för klargör.
15

   

 

I min studie kommer jag att inrikta mig på en enda fotografs bilder, nämligen 

dokumentärfotografen Brent Stirton. Förutom att granska själva fotoobjektet i bilden kommer 

jag även att gå in mer på själva bilderna och analysera samt undersöka bildens 

sammansättning och bildkomposition. Jag kommer knyta an till och vidareutveckla Lutz och 

Collins analys av blickens betydelse för att tolka bilden av män och kvinnor i ”tredje 

världen”. I min studie kommer fokuset även ligga på interaktionen mellan genus och 

ras/etnicitet.  

 

                                                 
15

 Susan Schulten (1995) “The perils of Reading National Geographic”, American History 23.3,  s. 522 
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3. TEORI  

 

I fokus för min uppsats står frågan om hur kvinnor och män i ”tredje världen” representeras. 

För att analysera detta presenteras här mina teoretiska ingångar. Jag har valt fyra 

huvudperspektiv vilka är postkolonial teori, intersektionalitet, postkolonial feministisk kritik 

samt maskulinitet och postkolonialism. Inom det postkoloniala fältet kommer jag att ta upp 

begreppen och perspektiven kolonialism, poststrukturalism samt ”de andra”. I avsnittet om 

intersektionalitet skriver jag om olika forskare som diskuterar kring främst kön, ras och klass. 

Inom den postkoloniala feministiska kritiken fördjupar jag mig i Chandra Talpade Mohantys 

idé om den västerländska självbilden samt tar även upp forskning av Uma Narayan. Efter det 

kommer jag att avsluta med att redogöra om postkoloniala perspektiv på 

maskulinitetskonstruktioner.   

 

3.1      Vad är Postkolonial teori? 

 
”Den vetenskapliga rasklassifikationen knöts i samband med upplysningen också till 

framstegsbegreppet – vilket utgör ytterligare ett av den moderna rasismens fundamentala 

element. Här ställdes ”naturfolk” och ”barbari” mot ”kulturfolk” och ”civilisation” och 

folkgrupper inordnades på evolutionens stege, där de koloniserade och/eller utomeuropeiska 

folken befann sig på de lägsta pinnarna.”
16

 

 

Begreppet ”Postkolonialism” betecknar ett antal frågeställningar som handlar om sambanden 

mellan imperialism och kultur. Ordet ”post” betonar att de nutida samhällena fortfarande är 

märkta av kolonialismen. En av de viktigaste frågorna, inom postkolonialismen, är att 

undersöka hur stereotyper som lever kvar från kolonialismens tid ska bekämpas samt vilken 

eller vilka möjligheter det finns att utveckla tillvägagångssätt som går bortom dem som 

inrättades av kolonisatören.
17

  

 

Det postkoloniala fältet uppehåller sig således med frågor kring hur kulturella identiteter 

skapas i det globala samhället samt hur rasismens stereotyper skapas och upprätthålls. Det 

                                                 
16

 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red.) (2005) Globaliseringens kulturer – Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora: Nya Doxa, s. 29 
17

 Ibid, s. 15-16 
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betecknar även ett försök att tänka bortom de identiteter och gränser som inrättades under den 

koloniala tiden. 

 

Det finns inget samhälle som kan definieras som utomstående för det postkoloniala. Stuart 

Hall menar på följande; ”Frågan om hur kolonialismen och dess effekter präglar kulturella 

identiteter i samhällen är inte något som endast berör de före detta koloniserade samhällena 

och deras kolonisatörer, utan även de samhällen som formellt inte deltog på någon sida”. Som 

exempel tar Hall upp Sverige och åsyftar då till att Sverige, trots att de inte direkt var 

delaktiga i koloniseringsprocessen, måste precisera och sätta gränser för ”svenskheten” samt 

att sättet att beskåda andra kulturer måste analyseras i förhållande till den globala processen.
18

  

 

3.1.1  Poststrukturalism 

 

Undersökningarna av postkolonialismen skiljer sig från tidigare analyser, inte främst vad 

gäller frågeställningarna kring förhållandet mellan kultur och imperialism, utan i sättet som 

dessa frågeställningar angrips. Det postkoloniala forskningsfältet är till viss del starkt influerat 

av poststrukturalismen. 

 

Poststrukturalismen är ett perspektiv som betonar språkets betydelse för skapandet av 

identiteter, institutioner och politik. Enligt detta perspektiv ska språket inte ses som en spegel 

som reflekterar det som existerar i världen utan istället försöker man visa hur världen 

struktureras genom språkliga praktiker. ”Samhället” eller ”den materiella världen” kan enligt 

poststrukturalismen aldrig skiljas från de betydelser de tillskrivs genom språket, genom vilka 

världen ideligen produceras och reproduceras. Enligt den franske lingvisten Ferdinand 

Saussure måste språket förstås som ett system av tecken och ord. Dessa kan endast ges 

mening genom underförstådda och tydliga relationer av skillnader och kontraster. Språket kan 

ses som strukturerat kring dubbla oppositioner, som kvinna/man, vi/dem, normalt/onormalt, 

vit/svart och så vidare. Begreppet kvinna ges till exempel bara mening genom dess kontrast – 

man. Utan motsatsen man skulle ordet kvinna vara meningslöst och vice versa. Dessa dubbla 

oppositioner inkluderar dock underliggande maktförhållanden. Utmärkande för 

poststrukturalismen är att den i första hand kretsar kring frågor om hur eller snarare med hjälp 

av vilka kunskapsstrategier som detta osynliggörande skapas och upprätthålls. Innebörden 
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med detta är ett fokus på förhållandet mellan kunskap och makt som även inkluderas i ett av 

poststrukturalismens centrala begrepp: diskursen.
19

 (se vidare s. 20)   

 

3.1.2   Hur konstrueras ”De andra”? 

 

Baaz med flera
20

 tar upp Edward Saids studier om Orientalismen. Orientalismen fungerade 

som ett stöd till kolonialmakternas ekonomiska och politiska dominans genom att tillverka 

och utforma österlandet som västerlandets ”diskursiva Andra”. Said kom att visa på hur öst 

och väst kom att utformas som varandras motpoler och genom hans bok kom västerlandets 

självbild att stärkas som en överlägsen civilisation. Väst fick beteckningar så som 

”rationalitet, progressivitet, demokrati, rationalitet och manlighet” medan öst fick 

benämningar som ”sensualism, irrationalitet, bakåtsträvande, despotism och kvinnlighet”.
21

 

 

3.2      Intersektionalitet 

 

Begreppet Intersektionalitet innebär att man knyter samman olika maktsymmetrier i samhället 

såsom genus, etnicitet, sexualitet, klass, kön och så vidare och tittar på skärningspunkten 

emellan dem. De olika dimensionerna (och deras effekter) i maktsymmetrin är sammanfogade 

med varandra genom en ömsesidig påverkan.
22

  Med andra ord undersöker man hur de olika 

maktaxlarna (genus, etnicitet, klass etc.) integrerar med varandra och hur de genom denna 

integration sinsemellan konstruerar varandra.
23

 I den här uppsatsen kommer fokuset främst 

ligga på en intersektion mellan genus och ras/etnicitet. 

 

Kimberlé Williams Crenshaw skriver om intersektionalitet i sin artikel ”Mapping the margins, 

Intersectionality, Identity Politics and Violence against women of color” där hon undersöker 

hur ras och kön på olika sätt skär i utformningen av strukturella och politiska aspekter av våld 

mot färgade kvinnor. Crenshaws fokus på skärningspunkten av ras och kön understryker i 

hennes artikel bara behovet av att ta hänsyn till flera grunder av identitet när man överväger 

hur sociala värden är konstruerade. Även faktorer såsom klass eller sexualitet kan vara 

avgörande. I sin studie undersöker Crenshaws två dimensioner av mäns våld mot färgade 
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kvinnor, nämligen misshandel och våldtäkt. I kontexten av våld mot kvinnor frambringas en 

annorlunda problematik då kvinnor i grund och botten upplever att våldet mot dem ofta är 

formade utifrån andra aspekter av deras identitet, såsom klass och ras. Crenshaw menar även 

på att färgade kvinnor är mer utsatta för rasism och sexism på grund av deras intersektionella 

identitet som både kvinnor och färgade människor. Intersektionen mellan kön, ras och klass 

tillhör en av de faktorerna till att färgade kvinnor utsätts för våld. I sin artikel har Crenshaw 

lagt fram Intersektionalitet som ett sätt att gestalta de olika samspelen av ras och jämställdhet 

i relation av våld mot färgade kvinnor. Intersektionalitet har varit ett sätt att formulera 

samspelet mellan rasism och patriarkat i allmänhet.
24

 

 

I texten ”Interrogating Intersectionality: Productive ways of theorising multiple positioning” 

diskuterar Ann Phoenix intersektionalitet som ett allt populärare feministiskt förhållningssätt 

till teorier och analysering av det faktum att alla samtidigt kan befinna sig i flera sociala 

grupper. Hon menar på att trots att vi fokuserar på en social kategori så påminner 

intersektionalitet oss om att det inte går att förstå en kategori som är isolerad. Det krävs 

nämligen att man tar in flera för att kunna förstå en social kategori fullkomligt. Många 

feminister som arbetar med intersektionalitet fokuserar på materialistiska analyser medan 

andra inriktar sig mer på postmoderna analyser som undviker materialistiska förklaringar. Det 

finns även olika ingångar på det feministiska intersektionalitetsfältet då en del börjar med en 

kritisk ”ras teori” med en oro kring rasism medan andra inriktar sig på social klass eller med 

fokus på sexualitet.
 25

 

 

Enligt Crenshaw ska intersektionalitet inte ses som en generell teori utan mer som ett 

analytiskt hjälpmedel eller begrepp som strävar efter att inte kategorisera 

identitetskonstruktioner utan istället koncentrera sig på hur de är sammanflätade på olika 

nivåer såsom det strukturella, det politiska eller det representationella. Den intersektionella 

analysen bygger på postkolonial teori, queerteori, postmodernfeministisk teori och black 

feminism.
26

 Jag har här valt att fokusera på intersektionen mellan genus och ras/etnicitet och 

går därför närmare in på postkolonial feministisk teori samt postkoloniala perspektiv på 

maskulinitet.      

                                                 
24

 Kimberlé Williams Crenshaw (2006) ”Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 

Against Women of Color”, Kvinder, Kon och Forskning, Nr. 2-3, s. 8-10 + s 16 
25

 Ann Phoenix (2006)  ”Interrogating Intersectionality: Productive ways of theorising multiple positioning”, 

Kvinder, Kon och Forskning, Nr. 2-3, s. 22 
26

 Crenshaw (2006) 



16 

 

 

3.3      Postkolonial feministisk kritik 

 

Den centrala debatten inom feministisk teori handlar om likhet och särart (om män och 

kvinnor anses vara i grunden lika eller olika). Inom det postkoloniala fältet återkommer den 

debatten men handlar då främst om relationen mellan de koloniserade och kolonisatörerna 

eller mellan det västerländska och ”de Andra”.
 27

 Postkolonialistiska feminister tar upp 

intersektionen mellan genus, rasism och kön. Chandra Talpade Mohanty diskuterar i sin 

artikel ” Med Västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs” hur kvinnor i 

”tredje världen” ofta har haft funktionen att definiera den västerländska kvinnans egen 

identitet. Enligt Mohanty, och även Gayatri Chakravorty Spivak, har den västerländska 

feminismens bilder av kvinnor i tredje världen präglats av de koloniala stereotyperna. Dessa 

föreställningar har den västerländska feminismen sedan bidragit till att reproducera.
28

  

 

Mohanty menar på att ”tredje världen” kvinnor framställs som en homogen grupp där 

förtrycket av kvinnor framkallar en bild av en genomsnittlig ”tredjevärldenkvinna”. Hon 

skriver att: 

 

”Denna genomsnittliga tredjevärldenkvinna lever ett i grunden stympat liv baserat på hennes 

feminina kön (läs sexuellt förtryckt) och hennes tillhörighet till tredje världen (läs okunnig, 

fattig, outbildad, traditionsbunden, religiös, huslig, familjeorienterad, gjord till offer etc.). 

Detta framställs enligt min mening i motsats till den (implicita) självförståelsen hos 

västerlandets kvinnor som välutbildade, moderna, med kontroll över sina egna kroppar och 

sin sexualitet, samt med ”frihet” att fatta sina egna beslut.”
29

 

 

Mohanty anser vidare att eftersom inga kopplingar görs mellan maktförskjutningar i första 

och tredje världen, så förstärks tanken om att människor i tredje världen inte har utvecklats 

lika långt som västerlandet har. Feministiska analyser gör sig, genom den maktbalans som 

första och tredje världen har skapat, skyldiga till och understöder hegemonin i föreställningen 

att västerlandet är överlägset. Bilder av en beslöjad kvinna, en kysk jungfru, en mäktig moder 

och så vidare ”existerar i en universell och ahistorisk härlighet och sätter igång en kolonial 
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diskurs som utövar en mycket speciell makt när det gäller att definiera, tolka och uppehålla 

existerande kopplingar mellan första och tredje världen”.
30

 

 

I ”Decentering the Center, Philosphy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminist World” 

tar forskaren Uma Narayan bland annat upp några problematiska liknelser mellan ”gender 

essentialism” och ”cultural essentialism”, med andra ord det som hos svenska forskare ofta 

kallats kulturell rasism.
31

 Narayan menar på att en alltför stor betoning på skillnaderna mellan 

etniska grupper och kulturer kan uppfattas som om det i själva verket handlar om essentiella 

skillnader. Risken med att framhäva skillnader på detta sätt menar Narayan är att hierarkier 

inom gruppen inte uppmärksammas.
32

 För delar av gruppen kan det finnas politiska fördelar 

med att vissa åsikter lyfts fram som traditionella och kulturellt utmärkande med följder att 

interna, motsägande uppfattningar om vad dessa skillnader egentligen består av och innefattar 

övertäcks. En del feminister har försökt att undvika generaliseringar om kvinnan och har i och 

med det hamnat i denna kulturella form av essentialism. Speciellt, påpekar Narayan, gäller 

detta synen på ”Tredje världen kvinnor”, ”muslimska kvinnor” och ”afrikanska kvinnor” men 

även kvinnors från västvärlden uppfattas ofta som en homogen grupp.
33

   

 

3.4      Postkolonialism och Maskulinitet 

 

Eftersom tidigare teoretiker främst tar upp fokus kring den rasifierade kvinnan kommer jag i 

denna del, för att få ett tillägg till tidigare teorier som har en avsaknad av fokus på mannen, se 

på just den rasifierade mannen. För att förstå den rasifierade manligheten har jag använt mig 

av boken ”Handbook of studies on men and masculinities” och då främst av kapitlet ”Men in 

the third world, postcolonial perspectives on masculinity”. I det kapitlet tar Robert Morrell 

och Sandra Swart upp postkolonialism och maskulinitet för att undersöka hur just 

maskulinitet är konstruerat samt hur män är positionerade och agerar i världen, då främst med 

inriktning på ”tredje världen”.
34
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Morell och Swart åsyftar på att ”tredje världen” fortfarande är skildrat i massmedia såsom 

Said beskrev i sin bok ”Orientalismen”. ”The (mostly) black people of the Third World is 

nonetheless represented as a combination of emaciated children, crying women, and med 

engaged in war.”
35

 Dock anser de att denna bild av ”tredje världen” både avspeglar och 

missanvisar de globala skillnaderna men trots det så finns det en hel del konstaterande att 

”tredje världen” består av både fattigdom och är föremål för krig och våld. 

 

Som exempel i texten tar Morell och Swart upp Suezette Healds antropologiska studie från 

1999 om Gisu folket i Uganda där hon främst har inriktat sig på att studera män och kommit 

fram till att manlighet är synonymt med våld. Hon fortsätter: 

 

”the extreme way in which violent power is located in men, a source of their rights 

but also … a source of self-knowledge and resposibility… Men fear their own 

violence, their own violent responses and the onus throughout, therefore, is upon 

self-control. The good man is one who is his own master, and can master himself 

well”
36

 

 

Förutom våld så möter män i den postkoloniala världen även mycket utmaningar i och med 

fattigdom och AIDS. Att ha en tjej är en väldigt central punkt i uppbyggandet av männens 

manlighet och även den kraft som många av männen har över kvinnorna är en grund för deras 

mandom. Att få män att bli mer lyhörda mot kvinnorna förutsätter det att man måste 

övervinna de hinder som finns rotade i mäns ställning och makt, då i fråga om produktion och 

social reproduktion
37

 

 

Från detta teoristycke har jag tagit med mig olika delar från de olika teorierna som har hjälpt 

mig i min analys av Brent Stirtons fotografier. Från den postkoloniala teorin har jag främst 

sett på hur ”vi” och ”de andra”, väst och öst, är konstruerade samt de stereotyper som kan 

komma att finnas i bilderna. Den intersektionellateorin har hjälpt mig att undersöka huruvida 

intersektionen mellan genus och ras/etnicitet utvecklar sig. Slutligen har den postkoloniala 

feministiska kritiken kommit till användning genom att syna kvinnor och den västerländska 

självbilden. För att jag skulle få ett komplement till rasifieringen av kvinnan har jag även tagit 

                                                 
35

 Morell & Swart (2005), s. 91 
36

 Ibid, s. 105 
37

 Ibid, s. 107-109 



19 

 

in lite kring rasifieringen av mannen från den sista delen i teoristycket om postkolonialismen 

och maskulinitet.  
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4. METOD OCH MATERIAL 

 

I denna del kommer jag att redovisa för den metod jag har använt mig av för att kunna 

analysera bilderna samt det materialet jag har använt mig av. Jag fördjupar mig först i 

metoden, bildsemiologin/bildsemiotiken, och tar där upp begreppen kring tecken och 

teckensystem, denotation och konnotation samt myter. Jag avslutar metoddelen med att 

komma in på diskursanalys. Därefter kommer jag in på vilket material jag har använt mig av 

samt hur jag gjorde mitt urval och hur jag har gått tillväga med studien efter det. 

 

4.1      Bildsemiologi/semiotik 

 

Semiologi eller semiotik som det även kallas är ett begrepp för studiet av tecken och 

teckensystem. Grunden för denna strukturella språkvetenskap lades av Ferdinand Saussure. 

Parallellt med Saussures teckenlära om Semiologi utvecklade den amerikanske filosofen 

Charles Sanders Peirce begreppet Semiotik. Dock används oftast Peirce begrepp Semiotik 

emellertid för att beteckna även den saussureanska traditionen. Det finns, trots några skilda 

fokus och begreppsapparater, inga egentliga motsättningar mellan de två perspektiven. Det 

semiotiska fältet kan man säga vilar på de två ben som dessa två teorier utgör. Det vill säga att 

vissa semiotiker i huvudsak förlitar sig på Peirce medan andra tar sin utgångspunkt helt från 

Saussure.
38

 

 

4.1.1      Tecken och teckensystem 

 

Enligt Saussure kan ett tecken sägas vara någonting som står för något annat. De bilder jag i 

denna studie ska analysera består av en kombination av tecken. Tecken betyder något, de 

producerar mening. Av vissa används ordet symbol istället för Saussures benämning tecken. 

En del framställer dem till och med som synonyma. Som nämndes tidigare är tecknen av 

central betydelse då det är genom de som mening skapas samt som, i mitt fall, bygger upp 

bilden. För att förtydliga så är tecknen bildens byggstenar.
39
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Saussure ville få fram en systematisk förståelse för hur språk fungerar och han argumenterade 

för att tecken var grunden för språket. Ett tecken består av två delar som kallas för ”Signified” 

(den betecknande) och ”Signifier” (betecknar). Dessa två delar kan endast skiljas åt på en 

analytisk nivå, i praktiken är de alltid integrerade i varandra. I Gillian Rose bok Visual 

Methodologies, An introduction to the interpretation of Visual Materials tas det upp ett tydligt 

exempel kring dessa två begrepp. ”Signified” är ett koncept eller ett objekt, till exempel ”en 

väldigt ung människa oförmögen att gå och prata”. ”Signifier” är i detta fall ett ljud eller en 

bild som är förbundet till ett ”Signified”, i det här fallet, till exempel ordet ”bebis”. Det 

behöver dock inte finnas någon nödvändig relation mellan ”Signifier” och dess ”Signified”. I 

andra språk kan det nämligen finnas andra ord för samma ”Signified”. Till exempel så är 

engelska ordet ”baby” på italienska ”bimbo” eller ”bimba”.”Signifier” kan alltså variera.
40

   

 

Det finns en debatt kring hur Saussure semiologi mer består av en oföränderlig idé om hur 

tecken fungerar än om hur deras mening ändras och har ändrats. En del skribenter menar att 

en teori som baseras på språk inte kan användas på det visuella. De menar att det finns en 

skillnad mellan text och bild och att bilden säger mer än vad texten gör. Därför använder sig 

en del av Pierce teori eftersom den innefattar fler begrepp än tecken. Pierce föreslår att det 

finns tre typer av tecken, olika beroende på hur relationen mellan ”Signifier” och ”Signified” 

förstås. De tre tecken Pierce använder sig av är ”Icon”, ”Index” och ”Symbol”. Ett ”Icon” 

tecken betyder att ett ”Signifier” representerar ”Signified” genom att ha en liknelse till det. En 

bild av en fågel är ett ”Icon” tecken för just den fågeln. Även ett diagram är en ”icon” i och 

med att det visar på relationen mellan delarna av deras objekt. I ”Index” tecknet finns det en 

ingående relation mellan ”Signified” och ”Signifier”. Oftast är ”ingående” kulturellt specifikt 

och som exempel skriver Gillian föjande; ”example familiar to Western readers might be the 

way that a schematic picture of a baby soother is often used to denote a room in public places 

where there are a baby-changing facilities”.
41

 Det sista tecknet är ”Symbol” som har en 

förenklad men klar relation mellan ”Signifier” och ”Signified”. Gillian Rose använder 

exemplet bebis som till exempel kan vara en symbol för framtiden.  
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4.1.2      Denotation och Konnotation 

 

Denotation och konnotation är två andra begrepp som går att använda sig av för att kunna 

tyda tecken. Med denotation menas det med att man beskriver något. Det kan sägas handla 

om tecknets mest stabila betydelse. Som exempel kan vi ännu en gång ta en bild på en bebis, 

som genom denotation är att vi just ser en bebis på bilden och inte någon vuxen person till 

exempel. Roland Barthes var den som föreslog att tecken som kan arbeta på en denotativ nivå 

är ganska så lätta att tolka. Ett tecken kan dock även vara en konnotation som står för en 

process av meningskapande. Konnotation understryker det faktum att ett tecken som kan 

tyckas betyda en sak även kan vara laddade med en rad andra olika betydelser.
42

  

 

4.1.3      Myter  

 

Genom att införa Saussures tänkande på sitt forskningsfält har antropologen Lévi-Strauss lagt 

grunden för en typ av socialantropologi som kallas strukturell antropologi. Lévi-Strauss har 

nämligen ett resonemang om myter där han belyser hur ”de centrala berättelserna - myterna – 

i en given kultur styrs av underliggande regler. Han menar att under den till synes heterogena 

uppsättningen av myter återfinns en homogen struktur”.
43

 Den egentliga meningen i enskilda 

myter går alltså endast att förstå först när man förstår dessa mönster. Roland Barthes menar å 

sin sida följande vad gäller myter; ”myth is not defined by the objects of its message, but by 

the way in which it utters this message: there are formal limits to myth, there are no 

`substantial´ ones”.
44

 Med det menar Barthes att myten inte är fastställd av objektet och deras 

budskap utan genom det sättet det ger uttryck åt budskapet. Barthes argumenterar för att 

mytologi är fastställt av dess form och inte dess innehåll.  

 

Lévi-Strauss anser vidare att myternas betydelse kommer ur samma process av likhet och 

åtskillnad precis som Saussures tanke om att tecken får sin mening i relation till andra 

tecken.
45

 Myter bygger alltså på dubbla motsatspar. Vi tänker oss världen i en form av 

kategorier som är gemensamt uteslutande, till exempel kvinna/man, vi/dem, högt/lågt och så 

vidare, och det är därigenom som betydelser skapas. Dessa motståndspar (kvinna/man, vi/dem 
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etc) inbegriper maktförhållanden. Lévi-Strauss strukturalistiska synsätt framställer dock myter 

som orubbliga för en kultur. I den poststrukturalistiska teorin som jag nämnde ovan (se sid 

11) kan dessa motsatspar vara otydliga, varje ord får betydelse om vartannat, den är aldrig 

fast. Det är också i denna tanketradition som diskursanalysen har utvecklats. 

 

4.1.4      Diskursanalys 

 

 

Diskursanalysen satte igång på allvar genom teoretikern Michel Focault som utvecklade både 

teori och begrepp och en rad empiriska undersökningar. Focault utvecklade en teori om makt 

och kunskap. Makt ses inom det foucaultska perspektivet inte som något som vissa agenter 

utövar i förhållande till passiva objekt. Utan makten är utbredd över olika sociala praktiker. 

Vår sociala omvärld skapas genom makten och det är även makten som gör att omvärlden ser 

ut och kan omnämnas på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts. Således är makt både 

produktiv och begränsande.
46

 Således är makt inget som någon är i besittning av och som 

denne kan utföra på andra utan det är det som överhuvudtaget frambringar det sociala. Med 

andra ord är makt inget man har utan något som tillämpas. Focault menar på att ”det är 

makten som frambringar den kunskap vi har och våra identiteter och de relationer vi har till 

varandra som grupper eller individer”. Diskursen bygger på det poststrukturalistiska och 

myterna kan alltså urskiljas i diskursen.
47

 Mytbegreppet i min uppsats ger således en mer 

diskursanalytisk förståelse, det vill säga, de underliggande myter (om vi och dem, om manligt 

och kvinnligt etc) som jag lyfter fram i analysen är inte alltid förbestämda. 

 

4.2      Material  

 

Jag har i mitt material valt att avgränsa mig till endast en fotograf och dennes fotografier från 

tredje världen. Anledningen till att jag har valt just fotografen Brent Stirton är för att han 

speciellt ägnar sig åt dokumentärfotografi samt är välkänd för sina alternativa 

tillvägagångssätt inom fotografin. Brent Stirton har dessutom arbetat i många år med att 

främst fotografera i tredje världen och hans verk finns publicerade i en rad stora 

nyhetsförmedlare och därför kändes han intressant för denna studie.  
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4.2.1      Urval och tillvägagångssätt 

 

 

Urvalsprocessen av fotografierna inleddes med att jag gick igenom de fotoprojekt som Brent 

Stirton hade på sin hemsida med hans fotografier från tredje världen. Genom att undersöka 

dessa bilder överlag gavs det en tydligare och större förståelse för hur män och kvinnor från 

tredje världen representeras på bilderna än om endast några få bilder från hans fotoprojekt 

skulle undersökas. Därefter valdes nio bilder ut vilka kändes relevanta i den mån att de väldigt 

väl fångade innebörden som fanns i många av hans bilder. De nio bilderna som till sist valdes 

ut förhåller sig väldigt bra till de övriga bilderna som finns på Brent Stirtons hemsida då de 

representerar hur Brent Stirton bilder för det mesta är formade och komponerade. 

 

För att ha kunnat analysera bilderna i denna studie har jag främst använt mig av 

bildsemiotikens denotation och konnotation som jag har varvat om varandra i texten. Jag 

valde först att undersöka den denotativa betydelsen i bilden där jag beskrev bilderna utifrån 

vad det var jag fann och såg i fotografierna. Därefter undersökte jag det konnotativa där jag 

undersökte vilka myter samt vilka berättelser som gick att hitta i fotografierna och hur dessa 

sedan stämde överens med de olika teorierna som jag har med i denna studie. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I denna del kommer jag att analysera bilderna och främst titta på hur ”tredje världen” 

representeras i bilderna och vilka konsekvenser det kan få att de representeras på just det 

viset. Jag kommer även att titta på intersektionen mellan etnicitet och genus. De bilder jag har 

valt att analysera är två olika typer av bilder, dels bilder som konnoterar ”de primitiva andra” i 

”tredje världen” och dels bilder av ”de andra” i en ”modern värld”, lokaliserade i mellan- 

östern.  

 

5.1      ”De primitiva andra” 

 

Den första bilden jag har valt att analysera i denna studie är denna bild som för tankarna till 

en familj bestående av sex mörkhyade personer, två vuxna och fyra barn. Bilden är tagen 

utomhus och miljön påminner något om en savann. Marken är täckt av rödbrun sand och i 

bakgrunden finner man enskilda buskage, ännu längre bort skymtar även konturerna av berg. 

Precis bakom familjen finner man tre trägrenar som är hopsatta som ett fotbollsmål. 

Blickfånget i bilden är dock familjen som står uppradade framför fotbollsmålet. Familjen 

består av en kvinna, ”mamman i familjen”, som går att urskilja tydligt och hon står i mitten av 

bilden. På hennes högra sida har hon två barn, 

varav den som står henne närmast håller hon i 

handen. Barnet som kvinnan håller i handen 

håller även om det andra barnet som står 

bredvid. På kvinnans vänstra sida står en vuxen 

man och bredvid honom ännu ett barn som 

mannen håller om axlarna på. Det sista barnet 

som är ett spädbarn har kvinnan hängandes på 

höften i en slags tygbit liknande en bärsele. Alla i familjen förutom barnet längst till vänster 

(sett från åskådarens håll) har ett klädesplagg i form av ett skynke runt midjan. Barnet längst 

till vänster är däremot helt naken. Gemensamt för familjen (bortsett från spädbarnet) är att det 

är kroppsmålade. Tre av personerna har hela deras kroppar målade medan två av 

familjemedlemmarna endast är målade i ansiktet. Ska man se till kroppsmålningarna kan det 

gå att urskilja att även det barnet som kvinnan håller i handen är av feminint kön. För att 
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förtydliga det ytterligare bär dessa två personer även armband vilket även spädbarnet har men 

ingen av de andra familjemedlemmarna. Det betyder att det är tre av det kvinnliga könet i 

familjen och tre av det manliga. Den vuxna mannen är den som utmärker sig mest på bilden. 

Han har, till skillnad från de övriga familjemedlemmarna, ett rött färggrant skynke, skor samt 

det kanske mest utmärkande, ett vapen i sin högra hand. Han har även ett skärp med vad som 

ser ut att likna ett hölster som skulle kunna innehålla en kniv. Mer framträdande med mannen 

är att han även är den enda som inte tittar in i kameran och möter åskådarens blick. Istället 

tittar mannen ner på sitt vapen. Bilden är tagen rakt framifrån. 

 

Detta familjeporträtt ger en känsla av att det är pappan som är överhuvudet och mamman som 

tar hand om hemmet och barnen. Genom den västerländska blicken kan detta tolkas som om 

det finns traditionella könsroller i familjen. Det är utmärkande att det är mannen som är 

överhuvudet och har makten. Det är honom resterande familjemedlemmar ska serva. Detta 

illustreras inte bara i och med att han bär vapen som blir en slags symbol för makt, utan även i 

hans kläder som är mest färggranna, rena och ”fina”. Att han dessutom bär skor till skillnad 

från övriga i familjen som är barfota förstärker denna känsla av mannen som familjens 

överhuvud. Just ras, klass och kön är exempel på sociala kategorier som innehåller relationer 

av makt och som kan innebära en orättvis fördelning av resurser.
48

 Ett annat intressant faktum 

är på det viset familjen är uppställda på fotografiet och hur de håller om varandra. Mamman 

håller i sin dotters hand och pappan har sin arm runt sin äldste son. Att dottern även håller sin 

arm runt sin lillebrors axlar ger en känsla av att hon som kvinna redan har lärt sig att ta hand 

om familjen. Medan den äldste brodern kommer att anamma sin fars beteende, han har redan 

nu ”finare” kläder till skillnad från mamman och de övriga syskonen.  

 

På flera sätt framställs familjen på fotografiet som 

primitiva och de främst genom deras enkelhet, deras 

närhet till naturen samt nakenhet. Just nakenheten är ett 

återkommande faktum i bilderna. Oftast så är det barn i 

Brent Stirtons fotografier som avbildas helt nakna medan 

de vuxna ofta har något som i alla fall skyddar sitt 

underliv. Dock är de vuxna oftast bara på överkroppen, 

precis som människorna på nästa bild. Det fotografiet är 
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fotograferat lite underifrån och visar på en man som står tillsammans med en pojke i ett 

vattenbryn. De har vatten upp till knäna och bakom dem skymtar land. På land anar man en 

stad eller by då silhuetter av en bro och boningar syns. Den äldre mannen bär rutiga byxor 

men är bar på överkroppen, han håller pojken i handen, som till skillnad från mannen är helt 

naken. Mannen har vitt hår och vitt skägg vilket ger associationer till att det är en äldre man. 

Möjligtvis kan pojken vara den äldre mannens barnbarn. Båda två tittar in i kameran och 

möter åskådarens blick. Den äldre mannen håller dock huvudet lite högre, som om han ser ner 

lite på fotografen medan den yngre pojken har huvudet mera sänkt och i jämnhöjd med 

fotografen. Precis som med förra bilden medför detta enkla och nakna i bilden tankarna till ett 

outvecklat samhälle. 

 

5.2      ”Vildar och krigare” 

 

Låt oss titta vidare på hur manlighet framställs. Nedan har vi ett slående exempel där en 

stereotypisering av ”tredje världen män” framkommer väl. Bilden är fotograferad i en flod där 

två mörkhyade män går mot kameran. Männen 

är målade med vit färg på kroppen och bär på 

ett varsitt gevär. Den ena mannen är i 

förgrunden av bilden och det är honom blicken 

fastnar på. Den andra mannen befinner sig lite i 

utkanten av bilden och är lite mer oskarp. 

Mannen närmast kameran har ett rynkigt 

ansikte och ser väldigt hotfull ut. Geväret håller 

han runt axlarna med båda händerna och runt midjan bär han ett skynke. Runt midjan bär han 

även ett slags skärp i form av pärlor. Den andra mannen har vatten upp till midjan och bär 

även han sitt gevär, fast med en hand, vilandes på ena axeln. Båda männen har sina blickar 

utanför kamerans vinkel även fast den främre mannen ser ut att titta in i kameran. Vinkeln är 

tagen från ett svagt grodperspektiv (nedifrån) därav ser den främre mannen större ut än vad 

han kanske är. Himlen börjar liknas vid skymning och bilden är troligtvis tagen närmare 

kvällstid. På sidorna om floden mynnar grönska ut. I detta fall stämmer den stereotypa bilden 

av att ”de andra” ses som ”en vilde” som är närmare naturen än kulturen, kanske även ett hot 

mot väst? I och med att männen har bar överkropp, är krigsmålade, bär vapen och har en 

uppsyn av ett stridslystet ansikte förstärks deras aggressivitet. Även andra aspekter såsom att 
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männen vadar fram i en flod och har spännande accessoarer på kropp och vapen tillför att 

männen på bilden kan tolkas som exotiska och främmande.  

 

Alla bilder handlar dock inte om primitivism. Bilden nedan är till skillnad från bilden innan 

ett fotografi från en mer ”modern värld”, borta är till exempel krigsmålningarna och nakenhet. 

I bilden ser vi fem män skymta, varav en är det centrala fotoobjektet. Den främre mannen har 

ansiktet skyddat av en sjal så det enda som går att urskilja är hans ögon som tittar utanför 

bilden. Han är klädd i en vit t-shirt och över den bär han en väst, en skyddsväst. Runt halsen 

har han ett halsband av patroner och i händerna 

anar man ett vapen i form av ett gevär. Mannen 

till vänster om den centrala mannen bär även han 

en sjal över huvudet som täcker hela ansiktet, i 

handen bär han även ett vapen. Mannen till 

höger i bilden har till skillnad mot de andra två 

männen inte ansiktet skymt utan fullt synligt. 

Han är klädd i byxor och långärmad skjorta och i 

händerna bär även han ett gevär. Bakom denna man går det att urskilja en person på en cykel 

och bakom den vänstra mannen i bilden syns en mörkhyad man klädd i en vit dräkt. De 

befinner sig i en stadsmiljö vilken ser rätt sliten ut, dock är det mannen i centrum av bilden 

som bli iögonfallande samt patronerna han har runt halsen.    

 

Detta är en bild som många av oss har lärt känna igen genom exempelvis nyheterna på TV. 

Män invirade i palestinasjalar (som ofta har en politisk betydelse) som springer runt med stora 

skjutvapen i en bombarderad stad. Om männen på det förra fotografiet är ute efter att jaga djur 

och kanske till och med andra stammar är dessa människor mestadels ute efter att skörda 

människoliv (alternativt skydda sig själva). Gemensamt för de båda bilderna är att det är män 

och utrustade med vapen. Männens vapen blir som en slags symbol för vilken makt de 

besitter.  
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5.4      ”De kvinnliga och manliga sysslorna” 

 

Männens vapen utgör även en berättelse för oss om vilka sysslor de utför. Till skillnad från 

kvinnorna som oftast porträtteras nära sitt hem, med barn eller med hushållssysslor skildras 

männen snarare ifrån hemmen och oftast med något slags vapen i sin hand. Ett sådant 

exempel bland Brent Stirtons fotografier är denna bild som är tagen på ett fält, där gräset är 

gult och himlen ser mer mörk och hotfull ut. Vi 

möter i detta fotografi en vuxen mörkhyad man 

iklädd endast ett par kalsonger gjorda av vad som 

ser ut som djurskinn. Den kvarstående kroppen är 

naken. I händerna håller han en spänd pilbåge i trä 

och ser ut att vara redo att skjuta vilken sekund som 

helst. Man får känslan av att han är på jakt efter 

föda. Personen ifråga tittar utanför kameran och möter inte åskådarens blick. Han tittar dock 

inte åt samma håll som pilbågen är siktad mot. Fotografiet är taget lite nerifrån så fotografen 

och åskådaren ifråga tittar upp mot personen på bilden.   Ännu en gång skapas det en bild av 

”tredje världen vilden”. 

 

Postkoloniala feministiska forskare har påpekat att till skillnad från män som porträtteras 

främst som vildar och krigare representeras ”tredje världen kvinnor” i relation till familj, 

hushåll och så vidare. En stor del av de västerländska forskare som skriver om ”tredje 

världen” tar ofta upp området där de diskuterar kvinnornas ”status” i de olika samhällena. 

Fokuset kan då ligga på familj, religion, rättssystem, utbildning, arbetsfördelning mellan 

könen och så vidare. Denna fördelning kan även ses i Brent Stirtons fotografier ifrån ”tredje 

världen” där det överlag förekommer många bilder på kvinnor och barn.  

 

Nästa bild som jag har valt att analysera är tagen inomhus och visar på en familj som består 

av sju personen som sitter ner bakom ett bord. Den är en ganska mörk bild med en dunkelt 

ljus som verkar härstamma från vad som skulle kunna vara ett fönster som inte syns i bild. 

Det finns en vuxen person som sitter i mitten av bilden och detta är en äldre kvinna iklädd i 

vad som skulle kunna liknas vid en solhatt på huvudet. Resten av personerna är barn och 

dessa sitter på varsin sida om kvinnan förutom ett barn som den äldre kvinnan har sittandes i 

knäet. Det är dock svårt att avgöra vilket kön barnen tillhör och om den äldre kvinnan är deras 

mamma. Miljön runt omkring är sliten, på väggen hänger endast en plansch som är tydlig. På 
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den går det att urskilja en engelsk text där de står ”My Darling” överst och under det i formen 

av ett hjärta står texten ”I´ll Always Love You”. Ljuset på bilden kommer in från höger (sett 

från åskådarens håll) och lyser främst upp 

kvinnan i mitten samt planschen bakom hennes 

huvud. Planschen är även den som är mest 

färgrik och ges därmed en hel del 

uppmärksamhet. I denna bild möter fyra av sju 

åskådarens blick genom att titta rätt in i 

kameran. De andra tre ser utanför bilden och 

granskar något som försiggår där. Denna bild 

ger en känsla av kvinnornas centrala roll som uppfostrare av barn.  

 

Ytterligare en bild som visar på kvinnornas arbetsuppgifter är detta fotografi av tre kvinnor 

som vandrar fram på en stig genom en djungel med palmer och riklig växtlighet. Alla 

kvinnorna är mörkhyade och klädda i olika tygbitar som täcker större delen av deras kroppar. 

Två av kvinnorna bär flip flops medan den tredje 

går barfota. Fotografiet är taget lite från sidan 

och de tre kvinnorna kommer gåendes på led på 

stigen som är bredvid platsen där fotografen står. 

Den första kvinnan i ledet tittar rakt in i kameran 

medan den andra kvinnan i ledet gömmer sig 

bakom en bytta. Den tredje kvinnan skyms rätt 

mycket bakom den andra kvinnan. Alla 

kvinnorna bär hinkar på huvudet och detta ger konnotationer till att de har varit och hämtat 

vatten vid ett vattenhål eller möjligtvis varit och tvättat och är på väg tillbaka till sina hem.  

 

5.5      ”Blickens betydelse” 

 

I större delen av fotografierna som denna studie ämnat analysera är blicken ett återkommande 

moment då de som blir tittade på antingen möter tittarens blick eller har sin blick någonstans i 

fjärran. Det vi inte vet är om fotografen har sagt åt den som blir tittad på vart den personen 

ifråga ska titta eller om dessa människor själva har valt vart de vill ha sin blick vilandes 

någonstans.  
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Bilden här under är tagen på två män som står 

uppe på ett stenigt berg och blickar utför 

prärier, ingen av personerna på den bilden tittar 

in i kameran. En av männen står närmare 

kameran och mer i centrum medan den andra 

står lite längre bort men fortfarande ganska 

centralt i bilden. De båda männen är klädda i 

samma kläder som består av en vit dräkt, svart 

kostym och med vita turbaner. De håller båda i varsitt gevär som de avslappnat har vid sidan 

av kroppen. På den främre mannen kan man även se ett skärp runt midjan där de sitter ett 

fodral, vilket en kniv skulle kunna befinna sig i. Miljön är väldigt grå och består mest av sten 

och berg, himlen är molnig men blåa fläckar kan skymta där i mellan. Bort mot det vänstra 

hörnet (sett från åskådarens håll) kan man urskilja en stad i sten som lätt smälter in i 

omgivningen. Fotografiet är taget rakt framifrån.  

 

Båda dessa män har sin blick någonstans i fjärran. Detta ger en känsla av att de mer kraftfulla 

medlemmarna av samhället vill bli representerade tittandes någon annanstans eftersom att de 

som tittar in i kameran och möter betraktarens blick ofta kännetecknas som svagare. Sedan 

några sekel tillbaka har civiliserade klasser traditionellt blivit avbildade i västerländsk konst 

med blicken någonstans i fjärran och på det viset symboliserat sig själva som mindre 

tillgängliga. Till den svagare kategorin tillhör till exempel kvinnor, barn, fattiga och färgade 

människor som då är mer tillgängliga för betraktaren att titta på.
49

  

 

Det finns ett antal teorier kring när blicken från den som blir tittad på möter kameran, en del 

visuella teoretiker argumenterar för att det blir en kortslutning då den voyeuristiska
50

 blicken 

identifieras som en viktig beståndsdel i de flesta fotografier, när andra möter vår blick kan 

inget fönstertittande försiggå. Blicken i kameran från den som är tittad på kan också säga till 

åskådaren att ”I see you looking at me, so you cannot steal that look”.
51

 Medan ytterligare 

andra hävdar att denna blick involverar en mer öppen voyeurism där den som blir tittad på ger 

sitt samtycke till att kartläggas av åskådaren. I alla de bilder som är analyserade i denna 
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uppsats finns ett tydligt mönster där det oftast är kvinnor, äldre och barn som möter 

kameralinsen medan männen håller sin blick utanför kamerans räckvidd. 

 

Ett sådant påtagligt exempel är denna bild som består av en 

ensam mörkhyad kvinna som står på ett grönt fält men en blå 

himmel bakom. Fotografen har tagit bilden rakt framifrån och 

den är i halvbild, vi kan inte längre ner än till hennes knän. 

Kvinnan står i centrum av bilden och är ett tydligt blickfång, 

hennes armar har hon löst hängande vid sidorna. Hon har 

munnen stängd som ett streck och ansiktet uttrycker en slags 

bestämdhet. Det är en äldre kvinna vi ser, håret är grått och 

ansiktet rynkigt. Längst med hennes armar går det att urskilja 

tatueringar som ringlar sig ner mot hennes händer och hon är klädd i en grön klänning med 

vita mönster på. Hennes blick möter kameralinsen. 

 

Dem som tittar in i kameran ses alltså som svagare än dem som har blicken i fjärran. Av de 

bilderna jag har valt ut till denna studie tittar nästan alla som är män utanför kameran medan 

större delen av alla kvinnor och barn tittar in i kameran. Därav följer dessa bilder Lutz och 

Collins resonemang, en skillnad är dock att i Brent Stirtons fotografier tittar även äldre män in 

i kamerans lins. Ålder blir ytterligare en kategori som samspelar med de andra när olika 

identiteter framställs som svaga respektive starka. 

 

5.7      Avslutande diskussion 

 

Vi och ”de andra”. Länge har vetenskapliga forskare klassificerat folkgrupper utifrån den 

föreställningen att de delar vissa medfödda egenskaper. ”Barbari” och ”naturfolk” ställdes 

mot ”kulturfolk” och ”civilisation” och i denna rangordning hamnade alltid de koloniserade 

människorna längst ner. I och med detta grundades den västerländska moderna identiteten där 

de civiliserade européerna sågs som bärare av en ”universalhistorisk utvecklingsprocess” 

medan ”de andra” sågs som stående utanför denna process. Det finns en stark stereotypisering 

med hierarkiska relationer och skarpa skillnader mellan ”jag” och ”omvärlden” samt mellan 

”vi” och ”de andra”.
52
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Det finns dock inte bara en skillnad mellan ”vi” och ”de andra” utan det finns även en 

skillnad innanför de olika folkgrupperna, en skillnad mellan män och kvinnor. Ett vanligt 

antagande inom västerländsk feminism är det antagandet att kvinnor utgör en homogen grupp 

eller kategori och ser på ”kvinnor som en förtryckt grupp”. Mohanty menar då på att hon ser 

drag från kolonialismen; 

 

”Genom att kontrastera representationen av kvinnor i tredje världen med det jag tidigare 

refererade till som de västerländska feministernas presentation av sig själva i samma 

kontext, ser vi hur endast västerländska feminister blir sanna ”subjekt” i denna mot-historia. 

Tredje världens kvinnor höjer sig å andra sidan aldrig över sin generellt omyndigförklarade 

status av ”objekt”.”
53

     

 

Genom att kvinnorna i ”tredje världen” ges uppfattningen om att vara en homogen kategori 

berövas de slutligen på sin historiska och politiska handlingsförmåga. Ekonomiska, juridiska, 

familjestrukturer och religiösa sammanhang behandlas som fenomen som bedöms efter 

västerländska normer och det är i och med det som den etnocentriska universalismen kommer 

in. Då dess strukturer preciseras som ”underutvecklade” eller under ”utveckling” och i och 

med att kvinnor placeras in i dessa sammansättningar skapas underförstått en bild av den 

”genomsnittliga tredje världen kvinnan”. Brent Stirtons fotografier från ”tredje världen” 

knyter an till en vidare diskurs än den vi bara ser i bilderna.
54

  

 

Större delen av Brent Stirtons bilder på kvinnor ifrån ”tredje världen” bär på en underliggande 

relation till en mer omfattande berättelse, där dessa fotografier är med och producerar en 

västerländsk självbild. En västerländsk självbild som menar på att kvinnor från ”tredje 

världen” är underordnade till skillnad mot kvinnor i väst som har mer kontroll. Mohanty anser 

att de västerländska feministiska forskarna koloniserar de materiella och historiska 

olikheterna i existensen för kvinnorna som lever i tredje världen och därigenom producerar 

och skapar en enhetlig ”tredjevärldenkvinna”. Även asiatiska och afrikanska forskare som 

tillhör städernas medelklass framlägger sina systrar, som tillhör lägre klasser, som ”de andra” 

då dessa forskare ser sin egen medelklasskultur som norm. Eftersom en viss privilegierad 
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grupp blir norm eller referenspunkt görs vissa distinktioner utifrån dessa grundval.
55

 Identitet 

och identifiering måste förstås relationellt. Det är något som oupphörligen skapas genom 

interaktion med andra och genom upprätthållandet av gränser i förhållande till dessa andra. 

 

”Eftersom en identitet bara kan definieras i termer av skillnader i förhållande till något annat, 

är detta andra på samma gång det som definierar vad identiteten är (och vad den inte är). 

Identiteten, som något väl avgränsat och enhetligt, som något som är `identiskt med sig 

självt`, är därmed en omöjlighet”
56

 

 

Mycket förenklat kan man säga att våra identiteter skapas genom de föreställningar och bilder 

vi identifierar oss med. Genom en serie identifikationer och relationer med andra, både 

konkreta personer (”de andra”) men även med till exempel kulturen, nationen och könet. Med 

detta menas det att den upplyste och rationelle västerländsken kan inte tänkas utan den 

barbariska och oupplysta ”de andra” eftersom de hela tiden definieras i förhållande till 

varandra, den ena möjliggör och upprätthåller den andra. Avslutningsvis betyder det att utan 

en ”tredje värld” skulle inte någon ”första värld” finnas.
57
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6. SLUT ORD 

 

Genom denna bildanalys av Brent Stirtons fotografier ifrån ”tredje världen” har jag visat på 

att vi får en historia berättad om ”oss” och ”de andra”. Att ”tredje världen” tillhör det exotiska 

och främmande gör sig bara mer uppenbart i fotografierna då det i många av Brent Stirtons 

bilder förekommer främmande landskap, krigsmålningar, nakenhet och mycket vapen både i 

form av gevär samt pilbåge. Allt detta medför och stärker tanken om att ”tredje världen” 

fortfarande ligger efter i utvecklandet av samhället.  

 

Att det även är männen som representeras med vapen på fotografierna och att kvinnorna 

främst porträtteras nära sitt hem med familj och barn förstärker bara ännu mera 

stereotypiseringarna av män och kvinnor i ”tredje världen”. Där ”tredje världen” är ett 

samhälle där majoriteten av maktpositionerna innehas av män och där kvinnor, äldre och barn 

ses som den svagare länken. Medialiseringen av ”tredje världen” gör så att dessa 

uppfattningar befästs ytterligare och trots att det finns en problematik med dessa 

representationer av ”tredje världen” så tror jag att denna typ av bilder som Brent Stirton har 

fotograferat kommer att fortsätta reproduceras i framtiden. Det kommer fortfarande att finnas 

ett avståndstagande mellan ”väst” och ”tredje världen”, en skillnad mellan ”vi” och ”de 

andra”. 

 

I denna analys av Brent Stirtons fotografier är det jag själv som tolkar bilderna ur mitt egna 

perspektiv. Mina tolkningar kan därför särskilja sig stort från någon annans. Därför skulle det 

som framtida forskning vara väldigt intressant att se hur andra människor tolkar dessa typer 

av bilder och undersöka vad för berättelse bilderna berättar för dem.  
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8. BILAGOR 
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