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Abstract
This study is a semiotic analysis of the representation of immigrants in five of the biggest
printed Swedish newspapers pictures. The pictures are analysed from the theoretical
perspective of social constructivism and representation. Ten pictures are semiotically analysed
from these theoretical perspectives to find out how immigrants are represented in the Swedish
newspapers. The study concludes that the representation of immigrants in Swedish
newspapers pictures is generally negative and that reports on immigrants almost always have
a negative tone or undertone.
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Inledning
Tänk dig att du sitter vid frukostbordet. Du tar upp dagens tidning och börjar bläddra. Dagens
debattinlägg handlar om sexism, du bläddrar vidare. Nytt terrordåd i Irak, 12 döda, du
bläddrar vidare. De nya Big Brother-deltagarna har utsetts, du bläddrar vidare. 45 flyktingar
drunknade utanför Italien, du bläddrar vidare. Ensamkommande flyktingbarn nekas asyl, trots
döda föräldrar, du bläddrar vidare. Roligt kattklipp slår klickrekord, du stänger tidningen och
brer en smörgås. Under tiden som du bläddrat igenom tidningen så har du tagit del av en stor
massa information och bilder. Text och bilder som tillsammans skapat en kontext. Vad var det
egentligen du såg när du ögnade igenom tidningen. Trots att du inte aktivt reflekterade över
den information som du tog in, så har du omedvetet tolkat de bilder och texter som du snabbt
bläddrade förbi. Vad har detta då för inverkan på dig och din syn på de människor som
artiklarna handlar om?

Vi lever i en tid där informationsflödet ständigt ökar, både i hastighet och mängd.
Informationen har även blivit extremt lättillgänglig för oss genom olika medier så som TV,
mobiltelefoner, tidningar och internet. Vi dränks i ett konstant flöde av både triviala och
essentiella nyheter. Flödet är så stort att gårdagens nyheter snabbt ersätts av nya. Detta starka
flöde gör, enligt vår mening, att människor blir allt mer avtrubbade för den information som
finns. Detta gör att vi ofta inte analyserar, reflekterar över eller ifrågasätter den information
som vi tar del av. Det spelar dock ingen roll hur kort tid vi ägnar åt till exempel
nyhetsbilderna, någon form av tolkning kommer alltid att göras omedvetet. Om vi som
människor tillåter oss själva att vara så likgiltiga gentemot informationen kommer vi heller
inte kunna ha någon förståelse för vad informationen gör med oss. Eller som Malcolm
Barnard skriver i sin bok Approaches to understanding Visual Culture:

Unless that material is understood, and unless an account is given of how that understanding has been
arrived at, that material´s power and effectiveness operate without our knowledge, or behind our
backs.1
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Det är ingen underdrift att nyhetsjournalistikens bilder har en stor betydelse för hur vi som
betraktare uppfattar världen. Därför tror vi att det är viktigt att analysera hur dessa bilder
representerar människorna i dem. Genom den makt som nyhetsmedia har över vår
samhällssyn så ser vi att det ofta uppstår generaliserande och homogeniserande tendenser när
det rapporteras om till exempel invandrare. Sveriges migrationspolitik ses oftast som en av de
mildaste i Europa. Hur representeras då de människor som benämns som invandrare i svensk
nyhetsjournalistik då det är nyhetsjournalistiken som ska återspegla hur vårt samhälle ser ut?
Vi tycker oss se en benägenhet i svenska dags- och kvällstidningar att begreppet invandrare
ofta kopplas samman med negativa företeelser. Därför vill vi undersöka hur detta ser ut. Då
representation inte är en återspegling av vår värld utan skapas genom tolkningar2, så ser vi att
det är av största vikt att se om tolkningarna skapar denna negativa representation. Den tidigare
forskning som gjorts fokuserar främst på texterna i nyhetsartiklar som behandlar ämnet
invandrare, därför ser vi att denna studie bidrar med en ny infallsvinkel, då den behandlar
bilderna i sådana artiklar. Då vi anser att bilderna i nyhetsartiklar oftast säger lika mycket som
själva texterna så ser vi att det är lika viktigt att analysera just själva bilderna.

Syfte
Syftet med studien är att analysera representationen av människor som benämns som
invandrare eller flykting i svenska dags- och kvällstidningars bilder. Studien ska också föra en
diskussion om hur uppfattningen av dessa människor skapas ur ett socialkonstruktuvistiskt
perspektiv.

Frågeställningar
·

Hur representeras invandrare i svenska dagstidningars bilder?

·

Vilka tecken går att utläsa i bilderna och vad säger dessa tecken om personerna i
bilderna?

·

På vilket sätt bidrar svensk nyhetsjournalistiks bilder till skapandet av Vi och Dom
andra?
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Disposition
Denna uppsats är uppdelad i tre huvuddelar – en teoridel, en metoddel och en resultat- och
analysdel med tillhörande slutsats. Före de tre huvuddelarna finns ett kapitel som beskriver
den tidigare forskning som har granskats för att skapa en större förståelse inom
forskningsfältet. Teoridelen är i sig uppdelad i tre delar där den första delen beskriver
representation som teori och konstruerandet av skillnader. Efter detta följer ett avsnitt om den
semiotiska teorin som ger både en historisk bakgrund och en begreppsförklaring. Den sista
delen av teorikapitlet beskriver Visual Culture som studie. I metoddelen av uppsatsen
redogörs bland annat hur urvalet gått till och reflexivitet och tillförlitlighet diskuteras. I
uppsatsens tredje och sista del genomförs analysen och uppsatsen avslutas sedan med
slutsatsen av studien.

Tidigare Forskning
Den tidigare forskning som har granskats för denna studie bygger först och främst på Ylva
Brunes studier om immigranter i svensk massmedia. Sökningar efter tidigare forskning för det
fält som denna studie ämnar granska genererar främst forskning från just Brune då hon är
författare till ett flertal verk, från doktorsavhandlingar till statliga rapporter, som belyser detta
fält. Denna studie och Brunes studier är på många sätt lika men det som skiljer dem åt är
främst forskningsmetoden då denna studie syftar till att angripa ämnet från en annan vinkel
och där igenom bredda förståelsen ytterligare. Utöver Brunes forskning så granskas även
ytterligare en svensk studie samt fem internationella studier där samtliga ingår i samma
forskningsfält.

Den dagliga dosen
I denna statliga utredning menar massmedieforskaren Ylva Brune att media i dagens samhälle
har en stor inverkan på hur stereotyper skapas och hur folkets uppfattning om de olika grupper
som figurerar i media blir till. Brune menar därför på att det är viktigt vilken representation av
till exempel invandrare som media målar upp genom sina nyheter. Ett exempel är när media
kontinuerligt länkar samman invandrarmän med fall av våld i nära relationer. Detta skapar hos
folket en kontext där män med utländsk härkomst relateras till negativa könsroller och ett
våldsamt beteende. Detta för att folket skapar sin verklighetsuppfattning av omgivning genom
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media.3 Samma sak kan gälla när nyheter rapporterar om lidande då vissa människor kopplas
samman i denna kontext. Det kan då skapas en stark skillnad mellan åskådaren och Dom
Andra, där Dom Andra i detta fall är de invandrare som det rapporteras om. Detta skriver även
Birgitta Höijer i sin artikel om Globalt medlidande där hon beskriver hur media kan skapa
starka känslor av medlidande hos sin publik genom att rapportera om till exempel flyktingar
eller svältande barn. Hon menar att medlidandet kan vara globalt då man som publik kan
känna medlidande för människor på andra sidan jorden. Dessa känslor av medlidande hjälper
dock till att skapa ett avlägset Dom Andra då medlidandet ofta verkar när avståndet mellan
publiken och de människor det rapporteras om kan hållas på en armslängd.4

Ytterligare en liknande studie är Christine M. Du Bois studie som behandlar vilken roll
amerikanska medier har i skapandet av den representativa bilden av västindiska invandrare i
USA. Du Bois har granskat hur svarta invandrare från Karibien har framställts orättvist i
diverse medier under 80- och 90-talet.5 Du Bois kommer i studien fram till att media bidrar
till att skapa en representation av västindiska invandrare som kriminella individer och som en
grupp människor som utgör ett samhällsproblem.6 Detta är ytterligare ett exempel på hur
avståndet mellan ett Vi och ett Dom Andra förstärks på grund av nyhetsmediet.

Stereotyper i förvandling
I sin rapport Stereotyper i förvandling: svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar
så skriver Ylva Brune om hur tidningar från 70-talet och tre decennium fram har skrivit om
flyktingar och då främst riktat in sig på de nyheter som rör invandrare från mellanöstern och
norra Afrika. Brune menar att på 70-talet så fanns det en starkare tanke om vikten av
assimilering hos samhället och i media. Medan man på senare tid har skrivit om invandrare
mer ifrån en problematisk synpunkt. Brune menar att man på 70-talet i media hade en
ambition om att tillföra något till utvecklingen mellan de etniska relationerna och
samförståndet där emellan. Man valde på 70-talet att ta bort ord som var
etnicitetsbestämmande och fokuserade istället på det som var direkt relevant för nyheten.
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Brune, Ylva. Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, Den dagliga
dosen: Diskriminering i nyheterna och bladet. SOU 2006:21, tillgänglig:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf, 2014-12-04, sid. 89-120.
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Höijer, Birgitta, ”The Discourse of Global Compassion: The Audience and media reporting of human
suffering”, Media, Culture and Society, nr 26, 2004
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Brune granskar även hur invandrarkvinnan dock har hamnat mer i kläm än mannen. Detta för
att man såg en större skillnad mellan svenska och icke-svenska kvinnor och ofta jämförde de
båda mot varandra. Jämförandet mellan svenska och icke-svenska kvinnor bidrog till en större
alienation av de icke-svenska kvinnorna och en större skillnad hos dem, än vad som
nödvändigtvis existerade, skapades. Journalisterna ansåg sig själva ha tolkningsföreträde i
frågan och skapade därmed denna situation för kvinnan där man målar ut dem som offer, för
sin kultur och det patriarkala samhället. 7

Stereotyper i förvandling liknar på många sätt Majid Khosraviniks studie i den 20:e upplagan
av den vetenskapliga tidskriften Discourse and Society, som handlar om brittiska tidningars
representation av flyktingar, asylsökande och invandrare. Khosraviniks kommer fram till att
tidningarna förstärker och förvärrar de rådande fördomarna, på så vis förvärrar den negativa
attityden gentemot den undersökta gruppen. Samt att tidningarna även bidrar till skapandet av
nya fördomar.8

Nyheter från gränsen
I sin avhandling Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar
och rasistisk våld har Ylva Brune som syfte att analysera nyhetsjournalistikens
berättandemönster och idévärld i förhållande till skapandet av invandrare och flyktingar till
Dom Andra.9 Detta gör hon genom att göra tre olika delstudier. Brune driver även en tes
genom hela studien som är att ”spillror och spår av nationalistiska diskurser aktualiseras på en
rad olika sätt i nutida nyhetsjournalistik i förhållande till invandrare och flyktingar”.10 I
studien analyserar hon hur nyhetsrapporteringen såg ut kring invandrare och flyktingfrågor
under våren 1976 och våren 1993. Brune menar att den mest dramatiska skillnaden i
nyhetsutbudet mellan de två perioderna är kvantitet då nyhetsrapportering inom ämnet ökat.11
Utifrån forskningsresultaten kunde Brune, i sin slutsats, föra flera diskussioner som beskriver
hur invandrare och flyktingar representeras av en dominerande nyhetsrapportering om
utvisningsfall, flyktinginvandring, och brottslighet. Brune menar att nyhetsrapporteringen där
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invandrare och flyktingar ständigt förknippas med problem bidrar till skapandet av en negativ
bild av invandrare och flyktingar. 12

Mörk magi i vita medier
Mörk magi i vita medier är en antologi skriven av nio personer som arbetar inom eller forskar
om mediebranschen. Boken behandlar hur nyhetsjournalistiken ser ut när det kommer till
människor som benämns som invandrare. Det beskrivs i bokens inledning hur grundtemat
handlar om hur Sverige är ett segregerat land och hur nyhetsjournalistiken bidrar till att
upprätthålla detta. Ylva Brune beskriver hur den “mörka magi” som titeln beskriver och som
hon menar journalistiken skapar, bygger på koloniala känslostrukturer, där ett De andra
skapas för att skilja ut de invandrare som finns i Sverige och använda dessa människor som en
projektionsduk för våra rädslor. Detta skapar en obehaglig känsla för de utifrånkommande.
Ylva Brune skriver i kapitlet “Tårögda flickor och kusliga män”, som är en del av antologin,
att det ofta skapas ett Vi och ett Dom inom nyhetsjournalistiken genom att förhållandet mellan
Vi och Dom framställs som ett motsatsförhållande där det är “våra” åtgärder som löser
konflikten. Dom skiljs också ifrån Vi:et genom att Dom tillskrivs attribut eller egenskaper som
Vi:et inte ser som värdefulla.

Brunes huvudsyfte med sin text är att analysera hur den svenska nyhetsjournalistiken
framställde bilden av invandrare och flyktingar under år 1993. Hon menar att man kan se,
genom att studera dessa nyheter, ett sätt att skilja på Vi och Dom genom att invandrare och
flyktingar får representera någon som Vi inte är. Brune menar att det finns två olika sorters
bilder av invandrare och flyktingar som uppstår. Antingen så skapas en bild av dessa
människor som oskyldiga offer för krig och annan tragedi eller så skapas en bild av
människorna som ett hot mot vårt samhälles ordning. Brune upptäcker även att det finns ett
mönster att utläsa när det kommer till vilka av dessa människor som avbildas som “de onda
andra” och vilka som blir offren som försöker skapa sig ett bättre liv. Hon ser att det är en
majoritet av män som skapas till de “onda andra” genom artiklar som handlar om utländska
män som våldför sig på svenska kvinnor, män som säljer droger med mera. Kvinnan avbildas
istället som ett offer som har kommit till Sverige och försöker att skaffa sig ett bättre liv.13

Brune, Ylva. Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld,
2004, sid. 363
13
Brune, Ylva. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism, 1998,
sid 54-55
12
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En internationell studie som bygger på liknande principer är Hans, J, Ladegaards artikel som
undersöker hur nyhetstidningarna i Hong Kong avhumaniserar de människor som går under
kategoriseringen FDH’s (Foreign Domestic Helpers), det vill säga arbetsinvandrare. Studiens
resultat visar på hur tidningarnas rapporter om arbetsinvandrare skapar en stor skillnadsklyfta
mellan befolkningen och arbetsinvandrarna, det skapas då ett starkt Vi och Dom, där
arbetsinvandrarna dehumaniseras och inte ses som likvärdiga med befolkningen längre och
hur det på så vis skapas en stark kulturell skillnad där arbetsinvandrarna degraderas långt ut i
periferin. Ladergaard menar även att arbetsinvandrarna på så sätt blir en icke-entitet som är
förbrukningsbara och oförtjänta Vi:ets tillkännagivande. Tidningarna skapar en bild av
arbetsinvandrarna som dels försvarslösa offer men även som bortskämda och otacksamma
individer. 14

Mediernas syn på De Andra
I Mediernas syn på De Andra syftar forskaren Lena Grip till att analysera vad fyra olika
svenska tidningar skriver i samband med mordet på Fadime Sahindal. Där av vill hon
undersöka vilken roll svensk media har i skapandet av bilden av De andra. Grip fokuserar
även på att göra jämförelser mellan de fyra olika tidningarna som hon studerar. Hon ställer sig
därför frågan om det finns någon skillnad i rapporteringen mellan de fyra olika tidningarna.
De tidningar utifrån vilka hon har insamlat sin data ifrån är Aftonbladet, Svenska dagbladet,
Dagens nyheter och Expressen. Hon genomför studien genom att använda både en kvantitativ
och en kvalitativ metod. Studiens utfall blev att tidningarna bidrar till framställningen av Dom
Andra genom stereotypisering. Grip upptäckte dock att tidningarnas bidrag var olika då till
exempel Aftonbladet var mer nyanserade i sitt skapande av Dom andra. 15

Grips studie påvisar en kulturell rasism där man skiljer på ett Vi och ett Dom Andra genom att
visa kontraster mellan polerna. Grips studie visar även på hur avståndet mellan Vi och Dom
Andra ökar genom kulturella skillnader. Detta är ännu ett exempel på hur människor som
utgör Dom Andra ständigt kopplas samman med en negativ medial bild. Då det finns en
avsaknad av en mer nyanserad rapportering av främmande kulturer skapas en metonymisk
bild av Dom Andra där dessa människor kopplas samman med den negativitet som
genomsyrar nyhetsrapporteringen.

Ladegaard, J, Hans. ”Demonising the cultural Other: Legitimising dehumanisation of foreign domestic helpers
in the hong kong press, Discourse, Context and Media, nr 2, 2013
15
Grip, Lena. Mediernas syn på de andra: En medieanalytisk studie i samband med mordet på fadime, 2002
14
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Lilie Chouliaraki för, i sin artikel The media as moral education: medieation and action, en
diskussion om hur media istället borde användas som en moralisk undervisning om Dom
Andra snarare än på det negativa sättet som det används idag. Hon menar att media borde
lämna den pessimistiska poststrukturalistiska kritiska syn som media granskar Dom Andra
med.16

Sammanfattning av tidigare forskning
Något som är genomgående i de utredningar och studier som utgör vår tidigare forskning, är
konstruktionen av Dom andra. Flera av studierna beskriver hur den svenska
nyhetsjournalistiken framhäver en kontrast mellan etniska svenskar och människor som
kommer från ett annat land eller på något sätt inte ses som etnisk svensk. Genom detta skapas
en stark bild av skillnad mellan dessa människor. Det skapas alltså ett Vi och ett Dom andra.
Denna skillnad skapar i sin tur en segregation i samhället då de människor som sätts in i
gruppen Dom andra delas in i en stereotyp grupp.

En annan aspekt som går att utläsa i studierna är att Dom andra figurerar oftast i sammanhang
av problem eller offerroller. Som till exempel den aggressiva våldsbenägna mannen eller den
förtryckta och underordnade kvinnan. Detta gör att det skapas en bild av Dom andra som är
stereotypisk och homogeniserande för människor med invandrarbakgrund och förknippas med
de problem som finns i samhället.

Den primära fokusen i dessa studier ligger främst på den textbaserade gestaltningen av andra
människor. Det handlar främst om hur den undersökta gruppen i studierna representeras
genom ord och hur bilden som skapats kring dessa människor ser ut. Under de sökningar som
gjorts kring ämnet så genererade det inga studier om hur samma människors representation
skapas genom nyhetsbilder. Det visade sig svårt att finna studier av dessa slag då de flesta
studierna handlade om just texterna och inte bilderna i nyheterna. Denna studie kommer på så
vis komplettera den tidigare forskning som gjorts inom ämnet.

Chouliaraki, Lilie. ”The media as moral education: mediation and action”, Media, Culture and Society, nr 30,
2008
16
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Teori
Denna studie bygger i grunden på Halls teorier om skillnad som grundar sig i Berger och
Luckmans teorier om socialkonstruktivism. Sedermera appliceras en semiotisk bildanalys för
att tolka de bilder som studien behandlar.17 Studien kommer att titta på den aspekt av sociala
konstruktioner som rör konstruerandet av skillnad. I detta fall menar man på att skillnader är
något som skapas utifrån samhälleliga konventioner och relationer mellan människor.
Skillnader är alltså någonting som människan har skapat och förstärkt själva och där man ser
en skillnad finns inte nödvändigtvis någon egentligen.18

Representation & Konstruerandet av Skillnader
Nick Lacey skriver i Image and representation om hur vi tillskriver olika konnotationer19 till
vissa individer. Han visar hur en fjäder och en pilbåge är ett exempel på en inlärd association
till Nordamerikas ursprungsbefolkning. Dessa inlärda associationer finns i alla kulturer och
kan till och med vara specifika för en person. I ett ytterligare exempel skriver han om hur den
Amerikanska presidenten kan innebära en inlärd association av makt och inflytande. Detta är
ett exempel på hur en specifik persons representation uppfattas på grund av kulturella
konventioner. Sådana inlärda associationer kan ofta kallas för stereotyper och är en typ av
representation.20

Ett annat sätt som representation kommer till uttryck på är i skapandet av skillnader.
Skillnader mellan olika människor i vårt samhälle är något som bygger på ett Vi och Domperspektiv, något som ofta bygger på binära ytterligheter och tvära kontraster så som:
god/ond, civiliserad/primitiv eller vit/svart. Majoriteten är det som står för Vi:et, det som är
normativt och önskvärt. Minoriteten är det som står för Dom, det som är avvikande och icke
önskvärt. Det är dock så att om man som minoritet gör något som av majoriteten anses vara
bra och något som majoriteten kan stoltsera med så blir personen inlyft hos majoriteten, till
exempel när den svenska fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic (minoriteten) gör så att Sverige
(majoriteten) vinner en fotbollsmatch då är det Sverige som har vunnit, det är Sveriges bedrift
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och prestation. Om det däremot skulle visa sig att Ibrahimovic skulle vara dopad så är det
istället individen Ibrahimovic som har gjort något dåligt och skämmande. Det vill säga att när
något är bra så blir det normaliserat och inlyft i majoriteten för majoriteten är det som anses
vara bra och rätt. När något däremot är dåligt så lyfts det ur majoriteten och får stå för sig
själv hos minoriteten, som är det som är avvikande och dåligt.

När man tillhör majoriteten så blir ens minoritetsbakgrund något man “minns tillbaka på” men
inte identifierar sig med längre då man känner att man hör hemma i majoriteten, i det
normaliserade. Detta även om man är väl medveten om att man kanske skiljer sig från
majoriteten i någon aspekt, etnisk härkomst i det här fallet. Det kan dock det finnas grupper
inom majoriteten som motsätter sig att lyfta in minoritetspersonen till majoritet och fortsätter
att “trycka tillbaka” denne i minoritetskategorin genom att anspela på karaktäristiska drag
som påstås vara typiska för den personens minoritetsgrupp. I detta exempel så talas det ofta
om Ibrahimovics näsa som anses vara större än de typiskt svenska näsorna. Genom att
förminska Ibrahimovics hela person till ett enda attribut som identifierar sig med
minoritetsgruppen så försöker man alltså att stoppa tillbaka honom i den kategorin.21

När man läser eller ser en bild så kommer den alltid att finnas med, undermedvetet eller
medvetet, när man vidare ser på nya bilder och texter om samma sak så kommer de tidigare
bilderna att appliceras i sammanhanget och bilderna ackumuleras tillsammans. Därmed bildas
en helhetsuppfattning. Det är detta som kallas intertextualitet. Bilderna var och för sig
behöver nödvändigtvis inte säga det som helhetsbilden säger utan det är när det intertextualiseras som detta sker. För att ta Ibrahimovic som exempel igen, när Volvo väljer att ha
med Ibrahimovic i sin reklamfilm för Volvo XC70 så vet de att bilden av Ibrahimovic, redan
finns hos det svenska folket, som någon som är önskvärd och som gör gott för landet. Dem
behöver därför inte presentera Ibrahimovic i sin “vanliga” arena, folket vet redan att han är
den älskade fotbollsspelaren.22

Skillnad är dock något som människan anser som intressant. Det är spännande med något som
är annorlunda än oss själva. På ett sätt är skillnad något som är nödvändigt men det kan också
21
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vara farligt. Skillnader fungerar genom att något bestäms utifrån vad det inte är snarare än vad
det är. Skillnader uppstår på grund av det som signifierar vad något inte är. Svart är svart just
för att det inte är vitt. Det är motsatsen till vitt. På så sätt definieras en individ snarare av det
den inte är, än vad den är. En svensk är svensk just på grund av att den inte är dansk, norsk
eller finsk et cetera.23

Henrietta Lidchi skriver i antologin Representation: Cultural representation and signifying
practices om hur artefakter, i det här fallet människor, tillskrivs attribut utifrån hur dem
representeras i olika former av media. Lidchi talar om hur tecken fungerar inom ett system
och hur dessa system fungerar genom att skapa olika meningar av skillnader. Det är utifrån
dessa uppfattningar av skillnad som människan ser varandra, eller snarare hur Vi:et uppfattar
Dom andra. Därmed så finns det olika uppfattningar om vad som är normalt, önskvärt och
kulturellt korrekt.24

Hall menar att människan vill i sin natur se ”antingen eller”-extremiteter. Något är antingen
gott eller ont, svart eller vitt, bra eller dåligt. Därför blir fallet även så när vi ser på kulturella
skillnader. Det är också så att en av binärerna anses som dominant, den som är majoriteten.
Den andra (minoriteten) fungerar utifrån sin egenskap av att vara motparten. Skillnad är alltså
något fundamentalt i människans kultur för att kategorisera saker. När sedan en sak infinner
sig i en annan kategori än sin egen så uppstår problem som stör ordningen. Något som ställer
till problem i människans kultur är saker eller individer som inte passar in i någon specifik
kategori eller kanske snarare de som passar in i två eller flera. Kulturer kräver, för att kunna
hålla sig stabila, att saker inte vandrar mellan dem osynliga kategorigränserna. När något
vandrar över en sådan gräns så uppstår förvirring i systemet. Detta menar Hall är varför olika
kulturer ofta är reserverade mot det som försöker komma in i ens egen kategori från en annan.
Med andra ord när det avvikande försöker ta sig in i det normaliserade. Hall menar också att
detta paradoxalt nog gör att andra kategorier kan ses som mäktiga, exotiska och attraktiva för
att de är “förbjudna” eller tabu.
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Semiotik
Semiotik, eller semiologi som det även kallas, är läran om tecken och teckens betydelse i det
vi ser. Semiotiken studerar hur människan uppfattar tecken i det som ses och hur det skapas
en mening i dessa tecken. Dessa tecken finns i all form av kommunikation. Man kan säga att
semiotiken hjälper oss att förstå hur och varför vi tolkar information på olika sätt. Till en
början skapades semiotiken som ett redskap för att kunna tolka vårt språk. Tanken var att
språket innehåller mängder av betydelser som gör att det kan förstås. Tanken om att semiotik
bara kunde användas inom lingvistik upplöstes dock när man insåg att tolkning av tecken
innefattade all sorts kommunikativ information. Semiotiken har fungerat lika bra i samband
med bilder då man kan säga att bilder är ett eget språk uppbyggt av olika slags deltecken som
tillsammans skapar mening, precis som språk. Därav har semiotik kommit att bli en viktig
vetenskap för att kunna tolka de still- och rörliga bilder som finns runt om i världen. Utan att
tolka världen så kan man heller inte förstå världen.

De tolkningar man gör i till exempel bilder avgör vilken betydelse bilderna får hos
konsumenterna. En bild kan förmedla ett budskap till en person och ett helt annat till nästa
person. En bild på ett öppet hav till exempel kan för en person tolkas till frihet medan en
annan person kan tolka det till rädsla. Semiotik handlar dock inte endast om bilder utan all
sorts information vi tar in när vi ser på något. De tecken som vi tolkar enligt semiotiken har
även en viktig relation till de personer som gör tolkningen, då man kan säga att tecken inte
skapas förrän en tolkning görs och på så sätt får en betydelse.25 När samma tolkning för ett
specifikt tecken har gjorts av en rad människor så blir innebörden normativ och därmed den
undermedvetna innebörden för just detta tecken. Det är på grund av de normativa
tolkningarna som man kan anta att ett tecken kommer att tolkas på ett visst sätt.26

Det var den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure, som sägs vara strukturalismens
grundare, och hans strukturalistiska teorier som är en av grundstommarna till det som kom att
bli semiotiken. Saussure var, som lingvist, främst intresserad av språket. Hans teorier om
semiotik var att han ansåg att språket är ett system av olika tecken. Han menade att det talade
tecknet bestod av två delar, det betecknade och det betecknande. Dessa benämningar kan även
kallas för uttryck och innehåll. Uttrycket är hur det verbala tecknet ser ut och hur det
uppfattas, till exempel ett skrivet ord på ett papper. Innehållet är den mentala bild som fås av
25
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tecknet när det uppfattas, alltså tecknets innebörd. Enligt Saussure är det dessa två
komponenter som krävs för att ett tecken ska skapas. Dessa komponenter är dock helt
tillfälliga då innehållet har olika uttryck hos olika språk och kulturer. För att skapa betydelsen
hund på svenska krävs det ordet HUND medan på engelska så krävs det ordet DOG. Alltså
har samma innehåll olika uttryck. Det viktiga är alltså att det iakttagna (uttrycket), alltså
bokstäverna HUND, kopplas ihop med bilden av en hund (innehållet) vilket skapar ett
tecken.27

Saussure menade även på att tecknet definierades av vad tecknet inte är. Uttrycket KVINNA,
till exempel, indikerar på vad innehållet inte är snarare än vad det är. Betydelsen kan då vara
inte MAN, inte FLICKA och inte ett DJUR. Denna koppling till andra tecken menar Saussure
utgör ett system. Gränsen mellan vad uttrycket KVINNA och FLICKA är, är dock konstruerade
av de kulturer som människan tillhör. Att KVINNA betyder att personen som omnämns inte är
ung, alltså en FLICKA, är en regel i ett system som samhället har gjort upp. Ferdinand de
Saussures teorier om strukturalism utgör alltså en del av det vi idag kallar semiotik eller
semiologi. Även om han själv koncentrerade sig på språket så har man i efterhand kunnat
applicera hans teorier på mycket annat.

Om Saussure var en av skaparna till semiotiken så var den amerikanske filosofen och logikern
Charles Sanders Peirce rättmätigt den andra. Peirce sägs vara pragmatismens grundare. De
båda levde under samma tidsperiod och formulerade både teorier om tecknet, de skilde sig
dock åt i hur de definierade vad tecknet är. Peirce talar om den relation som finns mellan det
så kallade objektet, tecknet och interpretanten. Med objektet menar Peirce det fysiska som
uppfattas av våra sinnen. Tecknet är den tolkningen av objektet som görs för att förstå dess
innebörd. Peirce trycker dock på att interpretanten inte är tecknets användare utan det är den
innebörd som tecknet får utifrån kultur, samhälleliga konventioner och personliga aspekter.
Enligt Peirce kan dessa tre faktorer endast förstås i relation till varandra.28

Ett tecken betecknar något annat än sig självt - objektet, och det förstås av någon; det vill säga det får en
effekt i användarens medvetande - interpretanten.29
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Men det Peirce är mest känd för är sitt sätt att definiera begreppet tecken i tre olika kategorier.
Peirce delar upp tecknet i kategorierna; Ikon, Index och Symbol. Dessa tre olika kategorierna
är olika sätt för tecknet att spegla objektet. En ikon innebär att tecknet liknar sitt objekt, det
finns en direkt visuell koppling till objektet. Till exempel ett fotografi på en häst, där det inte
finns någon tvekan på att objektet är något annat än en häst. Ett index har ett logiskt samband
med tecknet, ett tydligt exempel är rök som är ett index på eld. I det fallet så kan vi se eller
känna doften av rök och därav görs en logisk koppling till eld. En symbol däremot är ett
tecken som har fått sin innebörd på grund av konventioner och regler. Ordet är ett vanligt
exempel på en symbol. Detta då bokstäverna som bildar ordet inte betyder något i sig förrän
vi har gett dem en mening med hjälp av regler. Davidsstjärnan är en symbol för judendom.
Det finns inget som säger att en sexkantig stjärna ska representera en religion, det är enbart
genom konventioner och regler i vår kultur som den får denna innebörd. Ett tecken behöver
dock inte enbart vara ikon, index eller symbol utan kan vara olika kombinationer av de tre.
Vägskyltar är ett exempel på ett tecken som kan vara mer än en teckentyp.30

Roland Barthes
Roland Barthes var en fransk lingvist och semiotiker. Barthes var en av nyckelkaraktärerna
till det som idag är semiotik. Detta då Barthes var en del av de två influerande utgreningarna
från de Saussures teorier som kallats för Parisskolan och den sovjetiska Tartuskolan. Barthes
tillhörde den förstnämnda som var mer inriktade på andra tolkningar än lingvistiska.31 Barthes
var en av tongivarna till att börja använda semiotikens tidigare språkliga begreppsapparat på
annat än just språket. Han visade att semiotikens tolkningssätt går att applicera på allt från
bilder till vårt sätt att agera.32 Det var även Barthes som började använda begreppet myter i
sina analyser. Han menade att det i varje kultur finns grundläggande och återkommande
språkliga mönster som styrs av de regler och konventioner som finns i kulturen. Han menade
att myter var något som var ideologiskt, att myter exponerade de maktstrukturer som finns i
samhället och visade dem som självklara och naturliga.33

Barthes myntade uttrycken, denotation och konnotation när han delade in Saussures
betecknande och betecknade i två tolkningsgrader. Den första som behandlar språkobjektet
eller den språkliga nivån kallar Barthes för denotation. Det är när något tolkas rent
30
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bokstavligt. Den andra graden, konnotationen, behandlar metaspråket eller den mytologiska
nivån där något tolkas symboliskt och skapar subliminala innebörder.34

Denotation
Denotation är det objektiva innehållet i en bild. Det är själva grundbetydelsen i bilden. Till
exempel ett fotografi på en vit duva. Den denotativa tolkningen av objektet på bilden är att det
är en vit duva. Inget annat. Det är alltså exakt det man ser utan att göra någon kulturellt
associativ tolkning av själva objektet på bilden. I denotationen ingår också de eventuella
texter som kan finnas i en bild. Dessa texter tolkas då inte, utan uppfattas endast för vad de
föreställer. Vid en semiotisk analys av till exempel en bild så händer det ofta att det första
som görs är en denotativ analys av bilden. Detta för att man ska kunna fastslå vad som
egentligen finns i bilden och vad bildens helhet säger.35

Konnotation
Konnotation är den associativa tolkning som görs när man ser på en bild. Denna association
görs med hjälp av kulturella konventioner i vårt samhälle. Detta begrepp kan därför även
kallas för kulturell association. Konnotation är alltså motsatsen till denotation då man vid en
konnotation istället ser på det uppenbara, i till exempel en bild, och sedan tolkar det utifrån
kulturella konventioner och subjektiva erfarenheter till att betyda något mer än den
grundläggande betydelsen. Konnotation är alltid beroende av tid och rum, det som tolkas som
en betydelse idag kan ha en annan betydelse om femtio år. Det kan också få en annan
betydelse beroende på vilken kulturell bakgrund man har. Om man ser på exemplet med
bilden på den vita duvan igen så är en konnotativ tolkning fred. Den vita duvan har i vår tid
och vårt kulturella rum fått en annan betydelse än bara en fågel. Den har kommit att
representera fred vilket gör att den bild duvan är i, får en underliggande betydelse. Detta
betyder dock inte att alla människor gör denna tolkning utan det beror alltså på vilken
kulturell bakgrund man har. Konnotationer är subjektiva tolkningar som är bestämda utifrån
kulturella konventioner och regler vilket gör att majoriteten gör samma tolkning inom samma
kultur. Punctum-tecken, är dock ett undantag då dessa tolkningar är helt personliga för en
specifik individ och det är endast den personen som gör just denna tolkning av tecknet. Som
exempel så kan en person helt individuellt tolka den vita duvan till, till exempel mat, pest eller
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kanske skräp. Dessa tolkningar är helt beroende på denne persons individuella erfarenheter
och har då inga kopplingar till någon gemensam kulturell konvention.36

Myter, Metaforer och Metonymier
När Barthes myntade begreppet myter så menade han inte myter i den generella meningen.
Barthes menade att det normala användandet av ordet myt är ett tvivlande på vad som är
sanning. Han menar själv att den korrekta meningen med ordet är hur en kultur berättar något
inom verkligheten.37 Ett exempel på en sådan myt skulle kunna vara den tanken om att våra
kungligheter i Sverige är ouppnåeliga och på så sätt omänskliga och att de lever i en slags
sagovärld som vi vanliga människor har svårt att förstå. När prins Carl-Philip då medverkar i
första avsnittet för säsongen av underhållningsprogrammet Hellenius Hörna 2014, så blir det
onaturligt, det blir som att prinsen spelar en roll som man tillåts att se på. I det här fallet så är
myten anledningen till att avsnittet blir så speciellt, då prinsen på ett sätt motbevisar myten
och tar sig in i ett vardagligt sammanhang där han, enligt myten, inte hör hemma.38

För att beskriva skillnaden mellan metaforer och metonymier så kan man se på hur vissa
öknamn fungerar. Ett exempel kan vara om någon kallas för Bulldogen. Metaforiskt så kan
detta då betyda att personen i fråga faktiskt ser ut som en bulldog, med hängande kinder och
underbett. Men metonymiskt så kan detta i stället betyda att personen i fråga, i till exempel
arbetet, efterliknar en hunds beteende i att skälla på människor. Därav fokuserar man på en
del av personligheten hos individen som sedan får representera allt som denna individ är. I
det här exemplet så ser man tydligt hur metaforer fungerar med hjälp av likhet då det liknar
sitt föremål. Metonymier fungerar istället genom närhet till objektet. Detta kan beskrivas
ytterligare med hjälp av Hasse Hanssons förklaring om Sfärer.39

“Metaforer och metonymier är transformerade tecken som ofta förekommer i både bild- och
verbalspråk. Transformeringen sker från en real sfär - vanligen kallade saksfär - till en
koncentrerad, tillspetsad eller laddad sfär som burkar benämnas bildsfär.[...] det som
kännetecknar metaforen är en likhetsrelation, dvs. det finns någon form av analogi mellan
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saksfär och bildsfär. Det som kännetecknar metonymin är en närhetsrelation. Överföringen från
saksfär till bildsfär bygger på närhet eller närbelägenhet.”40

Alltså är metaforer och metonymier lika i det att båda tecknen är transformerande då tecknets
innebörd bestäms av den tolkning som görs från den ena sfären till den andra.
Inom bildsemiotiken så är alltså ett metaforiskt tecken något som genom likhet relaterar till
sin betydelse. Man kan upptäcka ett tecken i en bild och sedan, genom tecknets likhet till
något annat, ge tecknet en helt annan betydelse en vad det rent denotativt innehar. I detta fall
så görs en liknelse i tecknets utryck till dess innehåll. Ett metonymiskt tecken använder i
stället närhet för att relatera till sin betydelse. Man kan även säga att ett utryck som skapar ett
innehåll metonymiskt gör detta genom att representera. I detta fall så får uttrycket
representera en helhet. Ett exempel kan vara en bild där man bara ser en liten bit av ett
flygplan. Om vi känner igen denna bit av flygplanet så får då detta tecken representera hela
flygplanet som en helhet. Metonymi är alltså ett tecken där vi skapar en helhet i närhet till det
tecknet vi tolkar. I många fall så kan samma tecken vara både en metafor och en metonymi. I
fallet med flygplanet så skulle den lilla biten kunna likna något helt annat och då blir tecknet i
stället en metafor och får en helt annan betydelse.

Visual Culture
Visual Culture som studie började användas i det tidiga 70-talet. Från en början använde man
begreppet för att vidga konstvetenskapens studieobjekt från konstens mästerverk till ett
bredare spektrum av visuell konst. Man kan även säga att Visual Culture har bidragit till att
bortse från den gamla synen på att texten är kulturens viktigaste medium. Visual Culture har
på senare tid kommit att bli ett samlingsord för studier av visuell karaktär som ämnar att
förstå meningsproduktionen i vår kultur.41 Visual Culture kan användas i tillägg av andra
teorier så som sociologi eller antropologi. Fast inom ett spektra kan det stå för sig självt då det
behandlar ett väldigt specifikt ämne och specifika frågor inom det ämnet.42 Man vet inte
riktigt om man ska kalla det en disciplin eller icke-disciplin, utan väljer snarare att kalla det en
“rörelse”. Huvudpoängerna inom Visual Culture är att naturen av dagens kultur är primärt
visuell.43 Det visuella som människan producerar och konsumerar är en del av skapandet i
40
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deras kulturella och sociala liv.44 Visual Culture är alltså det verktyg som används för att
försöka förstå vår “nya” visuella värld där man blir ständigt överöst med bildliga intryck var
dag och det råder ett konstant flöde av visuell information. Då man inte säkert vet vad detta
konstanta informationsflöde gör med oss så måste man kritiskt granska de bilder som ständigt
uppdagas. Detta är speciellt viktigt i nyhetsmediet, då detta medium gör anspråk på att återge
hur världen ser ut för sina konsumenter.45

Metod och Material
Tillförlitlighet och äkthet
Allan Bryman menar enligt Lincoln och Guba (1985,1994) att det man vanligtvis, i
kvantitativa studier, kallar reliabilitet och validitet inte går att tillämpa i kvalitativa studier då
kriterierna för dessa begrepp är byggda på mätinstrument från kvantitativa studier. Detta då
man i kvalitativa studier inte kommer fram till ett absolut resultat på samma sätt som i en
kvantitativ studie. Dessa två begrepp är framtagna för att granska kvantitativa studier och är
utformade efter kriterier inom dessa. Man talar istället i kvalitativa studier om Tillförlitlighet
och Äkthet som fungerar på samma sätt som reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet har man
valt att dela upp i fyra olika delar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att
styrka och konfirmera. Bryman menar att detta är nödvändigt då man i kvalitativa studier inte
kommer fram till en direkt slutsats utan kan få ett antal utfall.46

I denna studie finns det två huvudsakliga faktorer som är nödvändigt att ta upp i detta stycke.
Den första handlar om studiens överförbarhet. Bryman menar att överförbarheten i en
forskning handlar om huruvida forskningsmetoden går att applicera på andra studier i en
annan tid och ett annat rum.47 Detta kan ses som en negativ sida med en kvalitativ studie då
forskningsmetoden ofta är starkt påverkad av tiden och rummet. Detta problem finns även i
denna studie då forskningsmetoden som används här är specifikt utformad för denna studie.
Det kan alltså uppstå problem om man tillämpar samma metod i en studie som görs i en annan
tid eller i en annan samhällsstruktur, kultur eller social grupp. Den andra faktorn som bör tas
hänsyn till i denna studie är möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman menar att det, i en
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kvalitativ forskning, kan vara svårt att agera helt objektivt som forskare då man själv står som
mätinstrument. Det är därför viktigt att det syns att forskarens personliga värderingar inte
påverkar forskningen.48

Utan en mångfald i analysen kan det vara svårt att få en generaliserbar utgång. Detta kan vara
negativt i just denna studie då forskningsmetoden innebär att tolkningen görs av endast två
personer som omöjligt kan tala för ett helt samhälle. Det är därför viktigt att studiens analys
och diskussion görs på ett djupare plan en vad som är möjligt i en ytligare, kvantitativ studie.
Detta då en studie som dennas mål inte är att påvisa hur något är utan hur något troligtvis
uppfattas.

Reflexivitet
När vi söker efter de bilder som vi ämnar analysera så har vi bestämt oss för att inte kolla på
innehållet av texten i nyheterna utan vi väljer att titta på endast bilderna i artiklarna. Det är
dock så, som tas upp i urvalsavsnittet, att vi söker efter artiklarna i en kontext med de
specifika orden invandrare och flykting. Därmed så påverkas vi till en viss grad redan där, då
vi vet att det subjekt som artiklarna behandlar gäller den grupp människor som kategoriseras
som invandrare och/eller flykting. Detta är dock nödvändigt för att verifiera att artikeln är av
relevans för det vi ämnar göra med denna studie.

Vi är även medvetna om att vi har ett analytiskt öga redan första gången vi ser bilderna och
artiklarna och där av kommer att lägga märke till saker som man eventuellt inte skulle lägga
märke till vid första anblicken på en nyhetsbild. Så som underliggande klasstillhörigheter. På
så vis kan det bli svårt för oss att redogöra för vad en eventuell mottagare får för intryck och
tankar vid första anblick av de bilder som vi gör en djupare semiotisk analys av. Vi är även
medvetna om att det som redogörs för i studien är vår individuella tolkning som influeras av
våra sociokulturella- och socioekonomiska bakgrunder. Det vill säga att den tolkning vi gör
inte är generaliserbar för alla mottagare av nyhetsmediet, men förslagsvis för dem som delar
samma sociokulturella- och socioekonomiska bakgrund.

Då studien bygger på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så finns det en överhängande risk
att vi, då vi väljer att uppmärksamma problemet, kommer att bygga på de fördomar som rör
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ämnet. Samt förstärka de kategoriseringar som ämnet bygger sin grund på, då vi har valt att
uppmärksamma detta fenomen med studien. Vi ser dock att det finns en större vinning i att
göra studien då den belyser ett problem som eventuellt inte behandlas i vårt samhälle idag.
Genom att synliggöra problemet skapas en större medvetenhet kring dessa problem. Vilket
kan leda till att en förståelse om varför dessa problem uppstår. För att samhället ska kunna
växa och bli bättre för alla människor så måste problemen belysas för att kunna behandlas.
Detta för att vårt samhälle ska kunna ha en fortsatt utveckling mot ett mer jämställt och
omsorgsfullare samhälle.

Tolkningsverktyg och tolkningsmall
I analysen kommer ett antal bilder, som alla kommer ifrån morgon- och kvällstidningar, att
granskas. För att kunna urskilja bildernas betydelser så kommer ett slags tolkningsschema att
följas. Tolkningschemat är framtaget för att belysa några av de viktigaste komponenterna och
aspekterna i bilderna. Tolkningsschemat är också tillför att, i så hög grad som möjligt, hitta
tecknen utifrån samma systematiska tillvägagångs sätt. Detta för att kunna se hur dessa
komponenter tillsammans skapar tecken i bilder och får en innebörd. Alltså kommer dessa
komponenter att användas för att utröna vilka tecken och teckenkedjor som finns i bilden,
sedan tolkas dessa tecken vidare för att utröna vilken innebörd som bilden får utifrån dem.

En av de viktigaste komponenterna i en bildkomposition kan vara ljuset. Ljuset kan till
exempel bestämma vilken stämning det är i bilden. Ljuset kan vara en markör för vart
fotografen vill att tolkaren ska titta. Är just en liten del av bilden upplyst så hamnar oftast
koncentrationen där, om ljuset däremot är lika fördelat över hela bilden så är det lätt att fokus
flyter runt över hela bilden. Detta kan kopplas till vilken färgton bilden har. Är bilden av en
blåare ton så kopplas det till kyla och negativitet och är bilden i en orange ton så kopplas det
ofta till värme och positivitet. Dessa kopplingar kan i sin tur vara konnotationer för en viss
helhetskänsla som man får utav bilden. En annan del av ljuskomponenten i bilden är skuggor.
Skuggor kan bidra till att skapa olika stämningar i bilden beroende på hur skarpa, stora och
synliga skuggorna är. Tydliga mörka skuggor kan skapa dramatik i en bild, medan lite ljusare
diffusa skuggor kan skapa motsatsen. Skuggor kan också vara en indikation på vilken tid
bilden utspelar sig i. Då vi förknippar långa skuggor med morgon och kväll, medan korta
skuggor indikerar på att det är mitt på dagen när solen står som högst. Ljusets mättnad är
också en viktig komponent då den kan vara helt avgörande för stämningen som uppfattas i
bilden. En bild som saknar färg kan tyda på abstraktivitet och kan göra att koncentrationen
20

hos tolkaren fokuseras mer på linjer och texturer, samt att en svartvit bild även kan tyda på
något allvarligt eller gammalt.49

Gestalten i bilden kan på många sätt vara den komponenten som är rikast på tecken. Det kan
handla om till exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck, blickar och rörelser. Kroppsspråket och
ansiktsuttrycket på till exempel en person kan direkt sätta stämningen i bilden och ge tecken
för vad personen upplever och känner. Det finns en mängd konventioner i samhället som finns
med när man tolkar någons kroppsspråk eller ansiktsuttryck. En person vars mungipor dras
neråt tyder på att personen är ledsen eller arg medan någon som har uppdragna axlar tyder på
att personen är blyg, rädd eller defensiv. Det mänskliga ansiktet och dess ögon är något som
betraktaren naturligt dras till först i en bild. En persons ögon och dess blickriktning kan vara
ett tydligt tecken i bilden. När vi ser på en gestalt i en bild så händer det ofta att vi letar efter
dennes blick och blickriktning, därför är det en stor faktor för hur vi tolkar bilder. En
blickriktning kan leda oss från en position i bilden till en annan och därmed vara en stor del i
en teckenkedja. Två blickar som möts i en bild kan förklara stämningen i bilden.50 Objektets
rörelse i bilden är också något som kan skänka olika känslor till bildens helhet. Till exempel
rörelseoskärpa kan tyda på att objektet rör sig väldigt snabbt och kan bidra till att bilden känns
som att det är tagen i ögonblicket.51

En annan väsentlig del av analysen av just bildkompositionen i en bild är placeringen av både
kameran och objektet. Valet av kameravinkel kan ha stora betydelser i om vi uppfattar
objektet i bilden som till exempel hotfullt eller försvarslöst. De mest basala av kameravinklar
är just grodperspektiv, där kameran riktas uppåt mot objektet, och fågelperspektiv, där
kameran riktas nedåt mot objektet. Här kan det förstnämnda vara en indikation på att objektet
är hotfullt eller mäktigt och det sistnämnda motsatsen. Den känslan man får för objektet kan
även bero på vart i bilden objektet är placerat. Objektets betydelse i bildkompositionen kan
vara helt olika beroende på om den befinner sig i den exakta mitten av bilden eller om den
finns på sidan av bilden. Placeringen kan även ha en betydelse beroende på hur objektet är
placerat i relation till andra objekt i bilden. Placeringen av objekten har också att göra med
bildens symmetri. Beroende på om bilden är symmetrisk eller asymmetrisk så kan det ge en
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känsla av bland annat ordning eller kaos, är bilden sned kan det ge en känsla av att något inte
står rätt till.52 Två faktorer som också kan bidra till att skapa en betydelse mellan olika objekt
i bilden kan vara begreppen närhet och likhet. Man kan se närhet i en bild när två objekt tycks
höra samman genom att till exempel deras blickar möts. Man kan se likhet i en bild när flera
objekt till exempel liknar varandra till färg, form eller rörelse.53

Gert Z Nordström delar upp bildanalysen i tre olika analysmetoder. Det första han beskriver
är Näranalysen som han menar är den analysmetod som är mest inriktad på själva
meddelandet. Man analyserar genom att se på den inre och yttre kontexten. Man analyserar
även genom att iaktta det visuella berättandet genom att hitta metaforer, metonymier och
andra konnotativa tecken. Näranalysen är en typisk kvalitativ studie där man ser på själva
meddelandet och inte på avsändaren eller mottagaren utan på vad det faktiskt är som
visualiseras. Nordströms andra analysmetod är intentionsanalys. Denna analysmetod riktar sig
mer mot sändaren eller producenten av meddelandet. Här försöker man kartlägga vilka
avsikter som finns med till exempel en bild. Man studerar inte lika mycket vad det är som
döljer sig i meddelandet utan i stället producenten till själva meddelandet och vilka verktyg
denne använder för att skapa en betydelse och mening i bilden. Den sista analysmodellen är
receptionsanalys. Denna analysmodell är raka motsatsen till intentionsanalysen då den riktar
in sig på mottagaren av meddelandet. I detta fall studeras mottagaren och hur denne upplever
och tolkar till exempel en bild. De två sistnämnda analysmodellerna kan i många fall räknas
som mer kvantitativa metoder då de ofta innefattar till exempel intervjuer och observationer
av flera respondenter. Näranalys kallas ofta i stället för en mer kvalitativ analysmodell men
även den kan i olika fall behöva gå över åt det mer kvantitativa hållet då till exempel flera
analytiker studerar samma bild för att försöka skapa en gemensam slutsats kring tolkningen.54

I denna studie används en analys som liknar Nordströms näranalys. Studien är direkt
kvalitativ då forskningsmetoden inte innefattar några intervjuer eller enkäter. Studien är i
stället uppbyggd så att den gör en nära analys av 10 bilder utan något fokus på mängd. Fokus i
studien ligger istället på just dessa bilder och vad de kan tänkas säga. Studien kan även
definieras som näranalys då den inte kan definieras utifrån Nordströms andra analysmetoder.
Studien syftar alltså inte på att analysera producenten av bilden och vilka tankar och motiv
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denna kan tänkas ha. Studien syftar heller inte på att analysera mottagare av bilderna. Fokus
ligger i stället på att hitta och analysera de tecken som finns i bilden samt vilken bild dessa
tecken målar upp av människorna i dem.

För att analysen av dessa bilder ska kunna sammanställas och jämföras måste analyserna utgå
från något slags ramverk. Detta ramverk bidrar då till att alla bilderna blir analyserade på ett
så likartat sätt som möjligt. Ramverket har därför i studien delats upp i olika faser. Den första
fasen är den denotativa fasen. I detta skede så görs en beskrivning av vad som rent denotativ
finns i bilden som är av vikt. I denna beskrivning så söks det inte bara efter rent fysiska objekt
utan även element som skuggor, ljus, blickar och andra bidragande faktorer till bildens totala
komposition. Detta görs för att försöka utläsa vad det är man ser på bilden. Det innebär att
man inte bara tittar på bilden i sin helhet eller bara ser på objektet som står i fokus på bilden,
utan man ser alla de delkomponenter som bilden består av.

Efter den denotativa beskrivningen av bilden så görs en konnotativ analys. I detta skede syftar
studien till att välja ut dessa komponenter som beskrevs i den denotativa delen och sedan
använda dem för att se vad de kan betyda på ett konnotativt plan. Alltså försöker denna del av
studien se förbi det fysiska och denotativa och se vad det finns för tecken och vad de kan
betyda. Även i denna del av analysen så studeras olika delkomponenter i bilden. Men här
analyseras även vilket slags samband som finns mellan de olika tecknen. Detta är vad som
kallas teckenkedjor. En teckenkedja är när flera tecken tillsammans har ett samband och
påverkar varandra. Det kan även förklaras genom att det, i ett fotografi, finns olika deltecken.
Dessa deltecken kan ha olika individuella betydelser men tillsammans så skapar de
helhetstecken. Ett fotografi kan alltså ha ett helhetstecken som till exempel symboliserar krig.
Men samtidigt så kan det finnas deltecken i bilden som symboliserar något helt annat men
tillsammans skapar de helhetstecknet i bilden.55

Något som studien även fokuserar på i denna del av analysen är att hitta metaforer och
metonymier i bilden. Detta hör på många sätt ihop med teckenformer som symbolen eller
index. Att leta efter tecken som kan vara metaforer eller metonymier kan vara ett sätt att göra
en djupare konnotativ tolkning av tecknen i bilderna. Det kan även vara ett sätt att göra en
djupare koppling mellan tecknet och vår samtid. Metaforer och metonymier kan också
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användas i relation till deltecken och helhetstecken. Man kan alltså hitta ett deltecken som
fungerar som en metafor, men denna metafor kan även bidra till att ett helhetstecken skapas,
som även det kan vara en metafor för något annat. När det handlar om just nyhetsbilder så kan
det vara extra viktigt att utläsa vilka metaforer och metonymier som finns i bilderna. Detta då
dessa bilder ofta fungerar som en representation av något mer och där av blir det viktigt att
försöka se vad detta “mer” kan vara.

I studien så analyseras alltså 10 bilder från svenska dagstidningar. Analysmetoden som
beskrivs ovan görs helt utan att se på den tillhörande texten till bilderna. Alltså analyseras
endast bilderna helt utan några yttre påverkningar och bilden tas då ifrån sin kontext för att
ses som ett ensamt objekt. Därför är rubriker och bildtexter borttagna från bilderna som
analyseras. Detta görs då studiens huvudsyfte är att analysera bilderna vilket gör att text tas
bort för att inte påverka den semiotiska analysen. Efter analysen av bilden så studeras bilderna
i relation till texterna som de tillhör. Detta innebär alltså att bilderna då studeras i relation till
texterna i det ursprungliga uppslaget i tidningarna. Här analyseras bilderna och texterna som
en helhet och alltså i en mer “realistisk” vinkel. Denna form av uppdelad analysmetod görs
inte för att texten inte är viktig att analysera. Den görs för att analysen ska kunna fokuseras på
endast bilderna och vad de säger helt utan en yttre kontext för att sedan kunna placera dem i
sin kontext och där av kunna se vad för skillnad som uppstår. Detta gör att textens påverkan
på bilden blir mer uppenbar och lättare att avläsa.

Urval
I en studie som denna, där analysen är av en visuellt kulturell karaktär, så är det av största vikt
att urvalet av materialet som ska analyseras görs på ett så rättvist och sakligt sätt som möjligt.
Detta för att garantera att de bilder som sedan ska tolkas inte är valda för att styra
forskningsresultatet mot ett specifikt mål. Därför är urvalsmetoden utformade genom att
använda mediaarkivet Retriever56 för att kunna söka efter tidningsartiklar på en så bred basis
som möjligt. Det inhämtade materialet sträcker sig mellan året 2010 och fram tid till
november 2014 (då inhämtningen skedde). Anledningen till att begränsningen börjar vid 2010
är för att det var då Sverigedemokraterna trädde in i riksdagen och det var första gången ett
parti med invandringspolitik som hjärtefråga blev så pass stort att det nådde över
fyraprocentsspärren.57
56
57

http://web.retriever-info.com/services/archive.html
Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/fyraprocentssparr/, 2014-12-05

24

Målet med studien är att den ska analysera så nutida material som möjligt men ändå kunna
sträcka sig över en period på ett flertal år för att en större mängd material ska finnas. En så
lång period som fyra år genererar en stor mängd data. Med denna studies sökkriterier som
tillämpats så har de genererat cirka 20 000 nyhetsartiklar.

I urvalets första stadie bestämdes vilka avgränsningar som skulle göras. En av dessa
avgränsningar var att bilderna skulle vara tagna i Sverige. Detta då det ansågs att det skulle bli
för svårt att tolka bilderna utifrån ett globalt perspektiv. Tillförlitligheten i studien skulle
försämras avsevärt om den behandlade nyhetsbilder från exempelvis franska nyhetstidningar
då studien utförs i Sverige med svenska referensramar. En annan avgränsning som gjorts är att
undvika alla nyheter med politiska personer och partier. Detta för att inte blanda in de svenska
politiska partierna och deras valkampanj i studien då detta skulle överskugga de artiklarna
som är relevanta för studien. Ytterligare en avgränsning, en av de största, som gjorts var att
välja ut de tidningar som materialet skulle inhämtas från. Då studiens syfte är att täcka hela
Sverige så valdes fem av de största Svenska dags- och kvällstidningarna.58 Tidningarna valdes
av den enkla anledningen att de är några utav de tidningar som når ut till flest människor.
Tidningarna som valdes är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten och
Svenska dagbladet.

På sökverktyget Retriever, som använts vid inhämtningen av materialet, finns möjligheten att
göra en avancerad sökning där man kan göra en rad avgränsningar bland annat på de ord som
måste förekomma och de ord som inte ska förekomma i de artiklarna som visas i sökresultatet
samt vilken tidsperiod artiklarna ska innefatta. Man kan på sökorden göra en så kallad
trunkering genom att skriva en asterisk efter ordet. Genom att göra detta söker retriever även
på alla de böjningar som finns på ordet. Första sökningen som gjordes skulle innefatta orden
invandr* eller flykting* och de orden som valdes bort var alla de svenska riksdagspartierna.
Denna sökning visade sig inte vara smal nog och en ytterligare avgränsning var tvungen att
göras. Nästa sökning så lades ytterligare ett antal ord, som artiklarna inte skulle innefatta, till.
Den andra sökningen såg då ut som följande, där ANDNOT innefattar ord som inte ska tas
med i sökningen: ANDNOT sverigedemokrater* ANDNOT socialdemokrater* ANDNOT
vänsterpartiet ANDNOT miljöpartiet ANDNOT moderater* ANDNOT kristdemokrater*
58
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ANDNOT folkpartiet ANDNOT centerpartiet ANDNOT USA ANDNOT Obama ANDNOT
Storbritannien ANDNOT Frankrike ANDNOT varg.59 Alltså togs beslutet att ta bort ord som
USA, Obama, Storbritannien, Frankrike och varg då dessa ord var vanligt förekommande i
den första sökningen av artiklar, då de var för irrelevanta för det material som önskades vid
inhämtningen. Då det inte går att välja att retriever endast ska visa artiklar med bilder så
innebar detta att en manuell utgallring behövdes då denna studies syfte är att se på artiklar
som innehåller bilder.

Efter sökningarna inhämtades ett stort antal artiklar, innehållandes bilder. Vidare gjordes ett
ytterligare urval där de bilder som uppfyllde specifika krav togs ut. Dessa krav var att bilderna
inte skulle vara ansiktsporträtt då studien ämnar analysera bilder där personerna kan tolkas
tillsammans med den miljö de befinner sig i. Något som kan vara svårt i en porträttbild då
miljön ofta är obefintlig. Då studien handlar om hur invandrare representeras i bilder i
svenska nyhetsbilder så har vi valt bort bilder som skildrar invandrare i ett internationellt
perspektiv. Vidare togs även dubbletter bort. Efter en slutgiltig urvalsprocess avslutades
inhämtningen då ett lämpligt antal artiklar fanns för en kvalitativ, bildanalys. Antalet artiklar
som valdes ut för analys var slutligen 10 stycken.
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Resultat och Analys
BILD A

Aftonbladet, 2013-03-08, sid.16-17

Denotation
I bilden ser man tre män i vad som ser ut att vara något slags klassrum. Hela bakgrunden
bakom dem är täckt av en världskarta. De sitter vid bord som är formade i en U-form. På
bordet till vänster står det en silverfärgad termos samt en laptop. På det högra bordet ligger
det en svart väska. Där ligger även en hög med en tidning, ett anteckningsblock och en bok.
En av männen sitter i mitten av bilden och ser in i kameran. Hans huvud är placerat precis
bredvid kontinenten Afrika på världskartan. Han sitter vid det mittersta bordet med två tjocka
böcker på vardera sida om sig samt en till bok som han har uppslagen framför sig. Mannen till
vänster i bilden sitter längre bak in till väggen. Hans kropp är riktad snett bort från mannen i
mitten som är i fokus. Hans blick riktas fram mot det som ligger på borden. Mannen till höger
i bilden sitter även han längre bak i bilden. Hans kropp är helt vinklad bort från de andra
vilket gör att han sitter med ryggen mot dem. Mannen har hörlurar i öronen. Hans blick är
riktad ut mot högerkanten av bilden. Alla tre männen är klädda i skjortor men mannen i mitten
har även en pullover över skjortan.

Konnotation
De tre männens placering framför en världskarta kan tolkas på olika sätt. Om man applicerar
Peirces teckentriad på kartan så är kartan en ikon för världen. Man kan också tolka
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världskartan som en symbol för globalisering, global förflyttning och mänsklig samhörighet.
Därför kan man tolka kartan i bilden som en symbol för att dessa tre män kommer från ett
land långt ifrån Sverige men tack vare vår tids öppnare gränser och rörelsefrihet har dessa
människor lyckats ta sig till Sverige. De tre männens kläder kan vara ett index på välstånd då
alla tre har skjorta på sig. Mannen i mitten har även en grön pullover av märket Gucci. Märket
Gucci kan tolkas som en symbol för en hög klasstillhörighet.

Männens uttryckslösa ansikten utger ett index av hopplöshet eller likgiltighet. Det blåa
dagsljuset som ligger på männens högra sidor av deras ansikten tyder på att det är ett fönster
till höger utanför bilden. Om detta är fallet så stirrar mannen till höger ut genom fönstret
vilket tyder på att han drömmer sig bort till något annat. Dessa känslouttryck går att tolka till
att männen inte är lyckliga i sin nuvarande livssituation. Mannen i mittens centrerade
placering i bilden samt blickriktning rakt in i kameran indikerar på att han adresserar
betraktaren direkt och att mannen är en representant för en grupp människor. Bilden kan
tolkas till att männen inte är tillfredsställda med sin situation. Männens vuxna utseende och
sorgsna uttryck kan tolkas till att de är missnöjda med sin livssituation där de tvingas lära sig
ett nytt språk i vuxen ålder.

Den generella metonymin i bilden är att invandrare i Sverige känner en hopplöshet inför att
tvingas lära sig ett nytt språk samt ta sig an alla de kulturella normer som finns i Sverige.
Skolan blir en metafor för att kunskap är nyckeln till att integreras i samhället. Att det inte
finns någon lärare närvarande i bild vittnar om att det krävs ett stort eget ansvar för att lära sig
det svenska språket och samhället. Man kan inte förlita sig på att endast den kunskap som ges
i skolan är tillräcklig, utan det är mer som ett första steg på en individuell resa. De
frånvarande blickarna vittnar om en hopplöshet och uppgivenhet hos personerna, då det är en
sådan massiv mängd kunskap som skall läras in på ett så kort tidsspann som möjligt.
Kaffetermosen blir en metafor för att det är väldigt energikrävande och att det krävs externa
medel för att klara sig igenom utbildningen. Den ostimulerande och föråldrade miljön på
klassrummet tyder på att det inte sätts in speciellt mycket eller nya resurser som hjälpmedel.
Världskartan blir en metafor för den ökat globaliserade världen och för hur enkelt det blir att
förflytta sig. Som i det här exemplet från en annan världsdel till Sverige. Sammanfattningsvis
berättar bilden i metonymier om hur människor i denna situation runt om i Sverige mår.
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Bilden i sitt sammanhang
Denna artikel handlar om att det lilla samhället Dorotea är beroende av invandring för få
kommunen att gå runt ekonomiskt. Dorotea har sedan länge varit en av dem kommuner som
tar emot flest invandrare per capita i Sverige. Artikeln är uppbyggd genom en intervju med en
kommunanställd enhetschef på lärcentrum som berättar om hur Doroteas ekonomi är
uppbyggd på den ekonomiska ersättning som de får för att ta emot flyktingar. Hon förklarar
även att kommunen inte får några pengar för de flyktingar som stannar i mindre än ett år.

I konnotationen av bilden framgick att bilden representerar en hopplöshet som finns hos de
människor som tvingas att fly till ett annat land och blir påtvingade den kultur och de normer
som råder i det nya landet. Bilden visar också på den ökat globaliserade världen och hur detta
bidrar till att vi människor kan röra oss över hela världen. Den förändrade innebörden av
bilden efter att ha taget del av nyhetsartikeln som helhet blev främst hur invandrarna benämns
som en grupp människor som är nödvändiga för att kommunen ska kunna gå runt ekonomiskt.
Texten kan tolkas som att flyktingar behandlas som en handelsvara där varje person ses som
en potentiell ekonomisk vinst. Dessa människors hopplösa tillvaro speglas inte alls i texten
utan det talas mer om deras vistelse i Dorotea som en plikt gentemot kommunen. Detta skapar
en stark skillnad där man skiljer på ett Vi och ett Dom andra. Det talas om att Dom andra har
en tacksamhetsplikt gentemot Vi:et, där de blir utmålade som otacksamma då de eventuellt
skulle vilja flytta vidare till en större stad. Detta synliggörs tydligt i rubriken “Utan flyktingar
dör Dorotea” då det lätt kan tolkas som att det är flyktingarna som tar död på samhället om de
inte stannar kvar. Detta är ett tydligt exempel på ett samhällsproblem som tillskrivs Dom
Andra när det i själva verket inte är dessa människor som borde beskyllas. Detta liknar på
många sätt det Ylva Brune resonerar kring i Mörk magi i vita medier där hon menar att ett
Dom Andra skapas för att tillskrivas samhällets problem.60 Bilden för sig själv berättar mer
om den hopplöshet som finns hos de människor som tvingas fly från sina land.

60

Brune, Ylva. 1998, sid. 54-55
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BILD B

Svenska Dagbladet, 2013-10-16, sid 26

Denotation
På bilden syns en person som står i en paviljong. Utanför paviljongen syns några höstfärgade
träd och ett gult flervåningshus. Ett metallstaket syns också sträcka sig från sida till sida i
bilden. Till höger i bakgrunden syns några bilar ur fokus. Inuti paviljongen är det mörkt.
Personen på bilden håller i sin höger hand en bok. Bilden är exponerad efter ljuset utanför
paviljongen vilket gör att personen samt paviljongen blir underexponerade och personen ser
ut att stå i motljus. Bilden är tagen rakt bakom personen men vinkeln på bilden är sned.

Konnotation
Det finns ingen denotativ uppfattning om huruvida personen på bilden är en man eller en
kvinna. Däremot kan man utläsa att de breda och spetsiga axlarna, samt kragen, på
klädesplagget är en indikation på att det plagget är en kavaj. Kavaj anses vara ett traditionellt
manligt plagg. Personens frisyr är kortklippt vilket också anses vara traditionellt manligt.
Därav kan tolkningen göras att personen i bilden är en man. Då mannen är fotograferad i
motljus så syns inga karakteristiska faktorer hos personen vilket gör att bilden får en känsla av
anonymitet och en avsaknad av identitet. Detta kan tolkas till att personen får representera en
homogeniserad grupp. Att bilden är sned ger intrycket av att något är fel. I det här fallet så
kan man tolka det som att det är personen i bildens livssituation som är det som är fel. I och
med att personen står i ett mörker och ser ut på natur och stad så kan man tolka det till
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utanförskap. Personen står för sig själv och ser på samhället men får inte vara en del av det.
Det är just detta fel som bildens snedhet förstärker. Trädens gulnande löv är ett index för höst,
vilket i sig framhäver bildens dystra ton. Hösten är en symbol för en annalkande svår tid, som
i bilden representerar personens framtid.

En metonymi som finns i bilden är den yttre världen som personen ser ut på. Två adjektiv som
kan beskriva miljön utanför paviljongen är kallt och hårt. Man ser en vit mulen himmel vilket
tyder på grått kallt höstväder. Träden framför personen har börjat gulna och tappat löv vilket
tyder på höst. Det samhälle som man skymtar i bakgrunden tyder på att det är en liten stad
eller en förort. Metonymin i miljön på bilden blir att man som invandrare i Sverige hamnar i
en kall och hård förort. Då personen står inne i ett mörker och ser ut på denna miljö skapas en
metonymi för hur människor som dessa befinner sig i ett utanförskap och segregering.
Personen står under ett tak. Detta tak är mörkt och täcker nästan en tredjedel av bilden. Då
miljön utanför är ljus så gör detta att det mörka taket blir en metafor för personens inre
mörker. Det blir en symbol för negativitet i personens liv. Mörkret som är över personen kan
också vara en metafor för att något negativt kommer att infinna sig. Snedheten i bilden blir en
metafor för att det som bilden representerar är något som är fel i samhället och borde rätas
upp, alltså ställas till rätta.

Bilden i sitt sammanhang
Nyhetsartikeln till bild B handlar om Abdullah som har flytt till Sverige ensam när han var 16
år gammal och om hans framtidsvisioner. Abdullah har precis lärt sig det svenska språket och
börjat på gymnasium. Han drömmer nu om en framtid där han jobbar som läkare och har en
familj. Han har lämnat sitt hemska förflutna bakom sig.

I konnotationen av bild B så tolkades bilden som en representation av det utanförskap som
invandrare känner. Bildens tolkades även till att mannen står inför en kall och hård framtid.
Efter att ha läst nyhetsartikeln i sin helhet så får bilden en mer hoppfull innebörd. Det mörker
som han står i blir en representation av hans förflutna där han precis är på väg att kliva ut i en
ljusare framtid. Det blir en stor skillnad mellan tolkningen av bilden och tolkningen av hela
kontexten. Bilden som valts till artikeln känns därför opassande då bilden konnoterar en stark
negativitet.
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BILD C

Svenska Dagbladet, 2013-07-30, sid 1

Denotation
Bilden är tagen utomhus i en insjö- eller skärgårdsmiljö. På himlen syns det mestadels moln,
längst upp till höger i bilden kan man skymta in strimma blå himmel. I bakgrunden syns ett
stort flervåningshus. Framför huset är det en stor gräsmatta och vid sidan om finns ett flertal
träd. Vid slutet av gräsmattan vidtar en näckros klädd sjö. Sjön upptar cirka två tredjedelar av
bilden. Ur nedre delen av bilden sträcker sig en lång trä- bro eller brygga. Närmast i bilden
syns fyra män som står på bryggan/bron. Männen bär kortärmade t-shirtar och skjortor, samt
långbyxor. Mannen närmast i bild har solglasögon på sig. De två männen bakerst i bilden
tittar på varandra och mannen i mitten tittar på mannen som står längst fram. Tre av männen i
bilden ler.

Konnotation
I denotationen av bilden så är det första som tas upp miljön och hur naturen ser ut i bilden.
Bilden är tagen i en insjö- eller skärgårdsmiljö och huset i bakgrunden är ett stort vitt
flervåningshus. Husets arkitektur och dess vita färg tyder på en viss extravagans och lyx. Den
natursköna miljön kombinerat med detta hus indikerar på att bilden är tagen vid någon slags
herrgård eller gods. Även att det är molnigt så indikerar männens lätta klädsel och den gröna
naturen på att bilden är tagen på sommaren. En konnotation som har med klasstillhörighet att
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göra är männens klädsel (t-shirt och jeans) som är en antydan på att det förmodligen inte är
dem som är ägare av godset, utan de troligtvis är på besök. På grund av den sociokulturella
bakgrund som råder i Sverige kan man anta att personen som äger herrgården/godset är en
kaukasisk man troligtvis klädd i någon form av kostym. Detta gör också att man får känslan
av att männen och miljön är malplacerade i förhållande till varandra.

Miljön som de fyra männen befinner sig i är en typisk svensk sommaridyll. Det stora vita
huset tyder på överklass. Bilden konnoterar där emot även glädje. Glädjen kommer mestadels
ifrån att männen i bilden ler. På grund av männens ostrukturerade positionering samt den
något sneda vinkeln på bilden så ger det känslan av att bilden fångar ett ögonblick, alltså
oplanerat och spontant. Detta bidrar också till känslan av glädje i bilden. Deras glädje
tillsammans med deras malplacering kan tolkas till att männen är glada över att få vistas i en
så vacker miljö. Detta i sig blir en slags metonymi för att människor med invandrarbakgrund
ses som turister i de etniskt svenskars tillvaro. Kontrasten mellan människorna i bilden och
miljön bakom dem tydliggör det segregerade samhälle vi lever i idag.

Bilden i sitt sammanhang
Bild C befinner sig på en första sida tillsammans med en inledande text till ett uppslag i
tidningen. Artikeln handlar om RFSL som menar på att det måste skapas en ny praxis för
asylbedömmande av HBT-flyktingar. Då den som finns är rättsosäker och inkonsekvent.

I konnotationen av Bild C utmärkte sig en stark konstrast mellan personerna och den miljön
som de befann sig i. Personerna i bilden framstod på många sätt som turister i den tillvaro de
befann sig i och glädjen som utlystes tolkades till att de var glada över att befinna sig i den
miljön de var i. Efter att ha läst texten tolkas det nu istället som att den glädjen de uttrycker är
för att de lyckats fly undan de förtryck som finns mot HBT-personer i deras hemland. Då
bilden endast tillhör en inledande text till en artikel så förändras inte tolkningen på detta plan
av texten. Då bilden står för sig själv på många sätt så förändras inte de tolkningar som gjort i
konnotationen.
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BILD D

Dagens Nyheter, 2011-07-29, sid 30

Denotation
På bilden syns fem män sittandes runt ett vitt bord. Rummet som de befinner sig i har vita
väggar med några olika affischer och en kalender på. Det finns även en lite mindre kopia av
en varningstriangel med ett vildsvin i mitten, på väggen. Till vänster i bild syns en stor tavla.
På det vita bordet syns tre läskflaskor, en ketchupflaska och två andra flaskor. Männen har
vita mattallrikar framför sig med korv på. Alla bär mörka t-shirts. Mannen i mitten bär keps
och håller i en kaffekopp medan han blickar framåt. Rummet är jämnt upplyst ovanifrån. En
av männen pekar på mannen med kaffekoppen samtidigt som han ler och ser framåt. Mannen
till vänster i bild ser på mannen med keps samtidigt som han äter.

Konnotation
I bilden syns ett tydligt helhetstecken som indikerar på att bilden är tagen i ett lunchrum på en
arbetsplats. Ett av de deltecken som bildar detta helhetstecken är den vita kala väggen i
bakgrunden. Väggen utgörs av olika attiraljer som är typiska för ett lunchrum på en
arbetsplats, så som en väggkalender och andra affischer utan ramar, vilket indikerar att
affischerna är uppsatta för att vara där en kortare tidsperiod. Av de attiraljer på väggen så är
varningstriangeln den som sticker ut mest. Varningstriangeln är en vedertagen symbol för
varning för det som infinner sig inom triangelns ramar. I detta fall så varnar symbolen för
vildsvin. Just vildsvin, till skillnad från andra vilda nordiska djur som älg eller rådjur, kan ofta
kopplas till något smutsigt, aggressivt och fult. Männens enhetliga svarta t-shirts är även det
ett deltecken till arbetsplatsen som helhetstecken. Detta då kläder som dessa är en symbol för
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arbeten där man behöver bära oömma kläder. Dessa deltecken tyder inte bara på att männen
befinner sig på en arbetsplats utan även att deras arbete inte är högavlönat. Detta då både
kläder och rummet i sig inte har någon elegans. Ytterligare ett deltecken till detta är maten de
äter, som även den saknar finess. Just maträtten korv med bröd i denna simpla form tyder på
att syftet med måltiden är att bli mätta och snarare än att äta maten i syfte av njutning.

Det första som fångar uppmärksamheten i bilden är mannen i mitten. Detta på grund av två
utmärkande faktorer. Den första är på grund av symmetrin i bilden, mannen är placerad i
mitten av gruppen samt även i den mittersta tredjedelen av bilden. Den andra faktorn är
mannen till vänsters pekande finger som leder blicken mot mannen i mitten. Dessa två
deltecken leder fram till ett helhetstecken om att mannen i mitten är fokus för samtalet.
Mannen i mittens sammanbitna leende och hans nedslagna blick är ett index på att han skäms
eller är utsatt för något. De två männen till vänsters leende munnar och blickar tyder på att de
båda männen skrattar åt mannen i mitten.

Det pekande fingret i bilden kan vara en metafor för mobbning. Just när någon pekar på en
person och sedan skrattar är en väldigt utsatt situation för den drabbade. Därför kan bilden
göra att en metonymi skapas som är att mannen i mitten blir mobbad på sitt arbete. Om det då
visar sig att mannen i mitten har invandrarbakgrund så blir detta ytterligare en metonymi om
att invandrare blir mobbade på arbetsplatser. Det pekande fingret skulle även kunna vara ett
tecken på uppskattning från mannen till vänster i bild. I detta fall tolkas bilden som att
mannen i mitten har sagt eller gjort något som mannen till vänster uppskattar och därför vill
påvisa sin uppskattning. I analysen valdes dock den första tolkningen, där mannen är utsatt, då
mannen i mittens leende snarare vittnar om en känsla av skam, då blicken är nedslagen i
bordet, snarare än en känsla av glädje. Varningstriangeln med vildsvinet i tillsammans med
mannen till vänsters pekande finger blir en teckenkedja vars resultat är att mannen i mitten är
den man behöver bli varnad för. Alltså kan det uppstå en tolkning att varningen är utfärdad
gentemot personer med invandrarbakgrund.

Bilden i sitt sammanhang
Artikeln som bilden tillhör handlar om hur den allmänna arbetslösheten i Sverige sjunker
samtidigt som arbetslösheten för invandrare ökar. I artikeln intervjuas en politiker, en
nationalekonom, en VD och en person med invandrarbakgrund. De olika intervjupersonerna
berättar om olika idéer för förbättring samtidigt som Mohamed (mannen i mitten av bilden)
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berättar om hur han fick arbete efter åtta månaders arbetslöshet. Han beskriver även hur bra
arbetet han har är.

I tolkningen av bild D så synliggjordes en slags utsatthet i bilden. Bilden tolkades som att
mannen i mitten av bilden var utsatt och kränkt. Att de runt omkring honom pekade och
skrattade visade att det var något annorlunda med mannen i mitten. En skillnad skapades.
Efter att ha tagit del av bildens hela kontext så skapas i stället en bild av mannen som en
person som har lyckats. Då texten skapar en relativ positiv bild av mannen så skapar bilden i
stället en negativ syn.

BILD E

Göteborgs-posten, 2014-06-21, sid 4-5

Denotation
På den här bilden syns tre människor, en man, en kvinna och ett barn, utomhus. I bakgrunden
syns ett flervåningshus och framför detta en gungställning. Personerna står på en asfalterad
väg med gräsmattor runt omkring. Långt i bakgrunden syns en inhägnad. Bilden är tagen i
dagsljus. Till vänster i bild står en kvinna som bär knallröda tighta byxor och glansig svart
skjorta. Kvinnan tar sig i håret och ser på barnet till höger i bild. Till höger om kvinnan, och i
mitten av bilden, står en man. Mannen bär en grå kostym med slips och skjorta. Både
mannens kropp och blick är riktad mot barnet. Till höger i bilden syns ett barn sparkandes på
en fotboll. Barnet bär blåa byxor och en grönblårutig kortärmad skjorta. Barnet är mitt i en
rörelse där hans ena ben är lyft över midjan i en sparkrörelse.
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Konnotation
Platsen där bilden är tagen ser ut att vara ett höghusområde inne i en stad. Denna tolkning
görs främst på grund av huset som personerna står framför. Husets färg och dess struktur kan
kopplas samman med de typiska betonghusen i en förort. Det galler-inhägnade området i
bakgrunden tyder på att det är någon slag idrottsplan, för aktiviteter så som fotboll eller
basket. Att just planen är inhägnad är även det ett tecken på att platsen är i ett tätbebyggt
område, för att det eventuella sportutövandet inte skall störa omgivningen. De starka
ljusstrimmorna på gräsmattan samt det gröna gräset och de grönskande träden är ett tecken på
att det är sommar.

Konstellationen med en man, en kvinna och ett barn utgör en symbol för en familj. Bilden på
familjen inger känslan av att det är en lycklig familj då båda föräldrarna ler mot barnet som
leker. Klädseln på personerna i bilden vittnar om att det är en familj som är ekonomiskt
välmående. Detta då mannens kostym är en symbol för makt och manlighet. Kvinnans
åtstramande, figursydda passform och färgstarka kläder är ett tecken på välstånd. Det
accentuerar även vad som idag ses som kvinnlighet och det blir då ett starkt kontrast till
mannens kostym. Kvinnans klädstil och utseende tyder på att kvinnan är mycket yngre än
mannen. Familjens klädsel tyder även på att familjens uppbyggnad är traditionell. I bilden
befinner sig barnet mitt i en rörelse i vad som ser ut att vara en spark på en fotboll. Ett barns
rörelser kan vara en symbol för lekfullhet och glädje. Alltså blir även detta ett deltecken som
bidrar till helhetstecknet av en lycklig och rik familj. De vuxna personernas blickar mot barnet
gör att tolkarens blick koncentreras mot barnet vilket gör att den huvudsakliga tolkningen av
bilden bli lycka, glädje och välstånd.

Det finns dock några motsägningar i bilden. Bildens bakgrund kan enkelt kopplas samman
med förort. Men detta görs inte endast i ensak om att huset i bakgrunden ser ut att vara ett
“förortshus”. En större inverkan på detta är det faktum att familjens utseende vittnar om att
familjen inte har svenskt ursprung, utan att de istället har invandrarbakgrund. Då det finns en
fördomsfull bild av att invandrare bor i förortsområden så görs även detta till ett sådant
bostadsområde. Vad som lika gärna skulle kunna vara ett vackert bostadsområde mitt inne i
en stads centrum görs till en förort (om ändå vacker) endast på grund av familjens utseende.
Det finns alltså två viktiga metonymier i bilden. En är att familjen i bilden lever ett bra och
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lyckligt liv. Den andra är att familjen bor i en förort och tar då del av segregeringen av
invandrare.

Bilden i sitt sammanhang
Bildens tillhörande artikel handlar om en familj som tvingats fly från Syrien till Sverige.
Familjen består av två föräldrar och ett barn. I texten berättar familjen om deras liv i Syrien
och hur de levde ett bra liv där. Mannen i familjen, Rezzkallah Malke, var där en
framgångsrik affärsman men har nu, på grund av kriget, blivit tvungen att lämna allt.
Familjens högsta önskan är att kriget ska ta slut så att de kan flytta hem igen. Tolkningen av
bild E skiljde sig starkt från många av de andra bilderna. Detta då bilden i sig konnoterade en
lycklig och välmående familj. Personerna i bildens kläder visade även på ett ekonomiskt
välstånd vilket förstärkte bilden av en välmående familj. Det uppstod dock vissa kontraster i
tolkningen av bilden då miljön runt omkring personerna tolkades som en förort. Denna
tolkning gjordes på grund av den segregation som råder i samhället vilket gjorde att
personernas invandrarbakgrund bestämde i vilken miljö de befann sig i. Konnotationen av
bilden är ett resultat av de inlärda associationer som skapats i samhället. Det är just dessa
inlärda associationer som Nick Lacey skriver om i Image and representation.61
Efter att läst texten med rubriken “De förlorade allt vid flykten” så ändras förståelsen för
familjens välmående helt. Det visar sig att familjen inte alls är så lyckliga som bilden
konnoterar. De gick från ett rikt och lyckligt liv med framstående karriärer i sitt hemland till
ett liv på flykt, vilket gör att deras nuvarande livssituation är mer miserabel än lycklig. På
grund av den starka kontrasten mellan bilden och texten så skapas en stark känsla av att bilden
och texten berättar två helt olika saker och valet av bild blir omotiverat och malplacerat.
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BILD F

Expressen, 2013-02-27, sid 8-9

Denotation
I bilden syns en kvinna sittandes på säng. Runt kvinnan finns det tre barn. Personerna befinner
sig i ett rum med vita väggar. I bakgrunden till vänster i bild syns ett öppet skåp med kläder i.
Till vänster om kvinnan, på sängen, syns fler klädesplagg. Kvinnan bär någon form av Hijab.
Hon bär mönstrade kläder på benen och överkroppen. Barnen har alla lika dana kläder på sig.
Detta klädesplagg är en grön tröja med en vit figur på. De har även gröna byxor på sig. De tre
barnen har lika dana frisyrer. De två barnen längst till höger i bild ser ut till höger i bilden.
Det tredje barnet ser rakt in i kameran. Kvinnan i mitten av bilden ser ner i golvet.

Konnotation
Ett av helhetstecknen som bilden förmedlar är att bilden är tagen på någon form av
flyktingförläggning eller temporärt boende. Ett av de deltecken som bidrar till denna tolkning
är de kala vita väggarna som syns i bakgrunden. Den avskalade tomheten inger en känsla av
institutionalitet och uttryckslöshet. Personerna i bildens val av bostad tolkas som påtvingat då
det inte finns varken väggprydnader eller någon färg på väggarna. Ett annat deltecken som
förmedlar känslan av flyktingförläggning är högen med kläder som finns till vänster i bilden.
En hög med kläder är ett index för oreda och kaos, vilket också stärker tolkningen av att dessa
människor inte ser denna plats som sitt definitiva hem. Ett annat helhetstecken som kan tolkas
ur bilden är att mänskorna i bilden lever i förtvivlan och en känsla av frihetsberövande. Ett av
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de tydligaste deltecknen som utgör denna teckenkedja är bildens färglöshet. Det finns varken
någon stark färg eller någon känsla av värme i bilden, vilket gör att bilden blir kall och
tragisk. Det finns ytterligare två deltecken som bygger på känslan av instängdhet i bilden. Ett
av dessa är de två barnen till höger i bild vars blickar är riktade ut mot högerkanten av bilden.
Då fotografen har valt att inte visa vad barnen tittar på så är detta ett tecken på att det finns
något annat utmärkande utanför bilden som betraktaren inte får ta del av. Symboliken av att
dem tittar ut bortanför bilden gör att man får känslan av att barnen är instängda. Detta
deltecken byggs även på med hjälp av bildens övriga beskäring då kvinnans ben och huvud är
beskurna samt barnet längst till högers ben. Detta förstärker den klaustrofobiska känslan av att
människorna i bilden är instängda. En tydlig teckenkedja som finns i bilden är den som
resulterar i känslan av förlust och familjesplittring. Det första tecknet i denna kedja är kvinnan
tillsammans med de tre barnen vilket gör, på grund av kärnfamiljsbilden, att det skapas en
saknad av en fadersgestalt. Detta förstärks genom att man sedan uppfattar kvinnans blick ned
mot golvet som ett index på sorg och alltså en saknad efter denna person. Helhetstecknen i
bilden skapar alltså en uppfattning om att personerna i bilden är en familj vars far är
frånvarande av någon anledning och att de känner en stor sorg för att de har blivit inspärrade i
ett kalt rum på en förläggning. Metonymin som skapas av detta är att invandrare som flytt från
sitt land splittras från sina familjer och blir instängda i understimulerande institutionella
förläggningar.

Bilden i sitt sammanhang
Reportaget som bilden tillhör berättar om familjen på bilden och hur de lever på en
flyktingförläggning där de bor i ett rum på 29 kvadrat. Familjen består av två föräldrar och tre
flickor som är trillingar. I reportaget intervjuas pappan i familjen där han berättar om de svåra
förhållanden som de lever i med mögelfyllda väggar och otillräcklig sjukvård. Reportaget
berättar även om det privata företagen som äger förläggningen och hur de tjänar tiotals
miljoner kronor på bistå med husrum utan några vidare krav. Artikeln är ett granskande
reportage som ser över hur Sveriges privatägda flyktingförläggningar ser ut.

Efter att ha tagit del av den tillhörande texten till bilden så skapas ingen ny uppfattning av vad
bilden representerar. I analysen av bilden så var de mest framträdande tolkningarna att
familjen i bilden lever i sorg och bilden konnoterar en kall och klaustrofobisk känsla där
familjens livssituation är kaosartad. Bilden är ett exempel på, det Brune menar är, en typisk
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bild av Dom Andra där kvinnan målas upp som försvarslös och utsatt.62 Den enda stora
skillnaden i tolkningen av bilden och dess tillhörande text är mannen i familjen. I analysen av
bilden så skapades en tolkning av att mannen i familjen separerad från dem. I texten så är det
där emot mannen i familjen som intervjuas och han blir då företrädaren för familjen. Här
skapas det då en stark kontrast mellan bilden och texten då mannen är den enda som syns i
text och den enda som inte syns i bild.

BILD G

Svenska Dagbladet, 2010-10-21, sid 6-7

Denotation
I bilden syns tre människor, en kvinna och två barn, samt en hund. Personerna befinner sig
utomhus vid en byggnad med upplysta fönster. I bakgrunden syns tre flervåningshus mot en
mörk molnig himmel. Personerna är på en stenbelagd väg som sträcker sig genom bilden. I
bakgrunden syns även tända gatlampor. Kvinnan har på sig en längre mörk jacka och blåa
jeans. Ett av barnen sitter i kvinnans knä, detta barn bär röda byxor, en flerfärgad jacka och en
flerfärgad randig mössa. Det andra barnet håller kvinnan i handen och tittar mot kameran.
Detta barn bär svartvit-randiga byxor, en rosa jacka och en ljusrosa mössa. Längst till vänster

62

Brune, Ylva. 2000

41

i bild syns en mindre hund. Både hunden, barnet i knät och kvinnan blickar bort till vänster i
bilden.

Konnotation
Personerna i bilden sitter tillsammans hukade på en stenbelagd gata och blickar ut mot kanten
av bilden. Den äldre kvinnan och de två små barnen utgör en tydlig symbol för en familj.
Denna familj befinner sig i en atmosfär som kan tolkas som något hotfull och dyster. De
tecken skapar denna känsla är först och främst dem mörka blåa molniga himlen, detta då
mörka moln kan vara en symbol för något hotfullt som är på väg. Den blåa tonen i färgerna i
bilden skapar även det känslan av hotfullhet och kyla. Detta byggs ytterligare på av det
faktum att familjen är helt ensamma på den stora torgliknande ytan, där även gatstenen de
sitter på har en blåaktig ton. De enda varma färgtonerna i bilden är de som strålar ut från, vad
som ser ut att vara, skyltfönster. Då de varmare färgtonerna är en symbol för trygghet och
positivitet så uppstår en stor kontrast mellan platsen som familjen sitter på och platsen
innanför fönsterna. Kontrasten gör att den kalla blåa världen utanför skyltfönstren tolkas som
mer hotfull och illabådande. Kvinnan och hundens blickar dras dock inte till denna varma
färgton. Den dras i stället mot vänster kant av bilden. Då familjen är placerad mer till vänster i
bild än till höger så gör detta att bilden tolkas som att det finns något viktigt utanför bild som
betraktaren inte får ta del av. Det skapas därför en känsla av obehag i bilden. Att bilden visar
den tomma ytan bakom familjen gör även att man tolkar det som att familjen känner en
ensamhet och en försvarslöshet. Metaforiskt sett talar bilden om ett externt hot som vi
betraktare inte kan förstå då vi inte kan sätta oss in i deras situation. Detta då de betraktar
något nära inpå som befinner sig utanför bildens ram. Metonymiskt sett skapas en inblick av
att invandrare är ensamma och försvarslösa gentemot det externa hotet som man bara kan
förstå om man befinner sig i deras situation.

Bilden i sitt sammanhang
Bild G:s tidningsartikel handlar om en serie skottlossningar som riktas mot människor med
invandrarbakgrund i Malmö. Texten berättar om olika personers reaktioner på den
våldsupptrappning som sker i staden. Många menar på att de börjar bli avtrubbade mot våldet
och polisutryckningarna. Rubriken under bilden lyder: “Skott mot invandrare skakar Malmö”.
I analysen av bilden så fanns det tydliga helhetstecken som visade på en utsatthet och en
ensamhet hos familjen som sitter på marken. Bilden visade också tecken på en kall och hård
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stad där ingen är trygg. Bilden skapar många sätt ett kollektivt Dom, där personerna på bilden
får representera invandrares otrygghet i staden Malmö. Denna bild skildrar den känslan man
får av artikeln och fungerar därmed väl i sitt syfte att förstärka känslan av hur det är i Malmö.
Bilden och artikeln tillsammans skapar en stark skillnad mellan Vi och Dom då man talar om
att det är invandrare som är utsatta och det är deras problem som benämns. De händelserna
som det rapporteras om är på många sätt isolerade kring invandrare som kollektiv grupp och
händelserna beskrivs inte som ett problem för den stora allmänheten utan för detta kollektiv.
Detta är ett tydligt exempel på hur man skapar skillnad mellan en majoritet och en minoritet
där problemen som minoriteten drabbas av inte passar in i majoritetens värld.63

BILD H

Dagens Nyheter, 2010-04-30, sid 10

Denotation
I bild H syns en ensam man. Mannen befinner sig framför ett gräsfält. Bakgrunden är fylld av
oskärpa och det går endast att se det gröna fältet, en vit himmel och konturerna av något
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rött. Mannen i bilden ser in i kameran. Hans kropp är vänd åt höger i bild. Han bär på en grön
ryggsäck på ena axeln. Han har en grå skjorta på sig.

Konnotation
Bild H utgör ett enda dominerande tecken. Detta dominerande tecken är flykt och ovisshet.
Den tolkningen som kan göras är att mannen i bilden är på väg att fly in i Sverige. Han flyr in
i en oviss framtid där det är svårt att se vad som komma skall. Bilden tolkas som att mannen
ser tillbaka på sitt ursprung med en ängslighet för framtiden. Denna tolkning byggs upp av
flera olika deltecken. Mannen har en ryggsäck som kan symbolisera att han har packat en liten
mängd för sin resa, det vill säga bara det nödvändigaste. Mannen ser tillbaka, in i kameran.
Detta symboliserar att mannen ser tillbaka på sitt nuvarande liv som han lämnar bakom i och
med flykten. Bakgrunden i bilden är i ofokus vilket är en metafor för att det som ligger
framför, framtiden, är oviss. Han vet inte vad som väntar hos den tänkta destinationen. Man
kan i bakgrunden utläsa några faluröda stugor som i detta fall kan symboliserar Sverige. Detta
då de faluröda stugorna ofta är en del av den typiska bilden av Sverige. Alltså innebär detta
tecken att en tolkning kan göras där mannen är på väg in i Sverige. Bildens deltecken är på
många sätt uppbyggda genom metaforer då de relaterar till innehållet genom liknelse64. Precis
som den suddiga bakgrunden kan likna känslan av ovisshet. Bildens metonymiska tolkningar
kan då visa på flyktingars ovissa framtid och deras rädsla för den.

Bilden i sitt sammanhang
Artikeln med rubriken “Jag behandlades som en kriminell” handlar om en 16årig pojke som
flytt från Somalia och nu kommit till Sverige. Han har tidigare befunnit sig på Malta där
hanteringen av ensamkommande flyktingbarn är mycket undermålig. Pojken berättar i
intervjun om olika händelser på Malta där han behandlades som en kriminell. I Artikeln
beskrivs även att pojken nu väntar på besked från migrationsverket om han kommer att få
stanna i Sverige eller skickas tillbaka till Malta. I analysen av bilden fanns en övergripande
symbolik som tydde på att pojkens framtid var oviss. Pojken får i bilden representera alla
ensamkommande flyktingbarn och deras rädsla för den ovissa framtiden. På detta sätt är
bilden väl komponerad för ändamålet i artikeln då den generella konnoteringen berättade
samma historia som artikeln.
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BILD I

Dagens Nyheter, 2011-02-20, sid 8-9

Denotation
Bild I är en bild innehållandes tre personer. De befinner sig inne i en lägenhet. I bakgrunden
syns en hall och en ytterdörr. Personen främst i bild bär någon form av svart Hijab. Kvinnan
sitter i en fåtölj eller soffa, med knäppta händer runt ett knä och ser rakt in i kameran. I
bakgrunden syns två andra personer. Den ena är ett barn som sitter vid ett skrivbord, framför
en datorskärm. Barnet bär en vit t-shirt och har hörlurar på sig. Bredvid barnet står en kvinna
iförd en lila-vit Hijab och en svartgrön klänning. Kvinnan lutar sig fram mot, och ser på,
pojken. På skrivbordet finns även en porträttbild på ett barn. Det är endast kvinnan främst i
bild som befinner sig i fokus.

Konnotation
Det som fångar blicken först i bilden är kvinnan i bakgrunden som står i mitten av bilden.
Hon fångar ens blick genom sin färgstarka lila Hijab och hennes gröna klänning. Kvinnans
kläder är en stor kontrast till de övriga färgtonerna i bilden. Förutom kvinnan i bakgrunden så
är bilden mörk och tämligen färglös. En helhetstolkning i bilden skulle kunna vara att kvinnan
längst fram i bild sörjer sin döde son. Denna tolkning skapas genom flera deltecken i bilden.
Ett av dessa är kvinnan i bakgrunden med sina starka färger, i kontrast med resten av bilden,
får representera någon form av positivitet. Barnet som sitter bredvid kvinnan kopplas samman
med henne som hennes barn genom närhet, alltså metonymiskt. Detta gör att situationen i
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bakgrunden står i stor kontrast med vad som händer i förgrunden. Längst fram sitter en ensam
kvinna klädd i svart. Svart får i detta fall, som i så många andra, representera sorg. En
koppling görs då till porträttbilden som står bredvid kvinnan. Detta kan tolkas till att barnet på
bilden är kvinnans avlidna barn. Alltså att detta är ursprunget till kvinnans sorg. Denna
koppling görs endast på grund av den kontrast som skapas i färgerna mellan kvinnan med
barnet i bakgrunden och kvinnan i svart. Ett annat helhetstecken som går att utläsa i bilden är
det om att dem ser ut att ha placerats där då lägenheten inte har några större personifierande
element. Det finns dock några, så som mattan i hallen, porträtt bilden och datorn. Detta
indikerar på att de har bott där så pass länge att de har hunnit inreda återhållsamt. Dock syns
det inga personliga element på till exempel väggarna.

Bildens sneda vinkel kan vara en indikation på att något är fel. Denna känsla av obehag byggs
på genom att fotografen har valt att, i en stor del av bilden, visa de dörrgavlar som leder ut till
ytterdörren. Dörrgavlarna fungerar i detta fall som en ram men då de är sneda så skapas
känslan av obehag och att något är fel.

Bilden i sitt sammanhang
Artikeln handlar om de skärpta passkrav som gäller för somaliska invandrare i Sverige.
Artikeln berättar om en somalisk familj som splittrats då de flydde till en flyktingförläggning i
Kenya. Den som intervjuas i artikeln är mamman, Istaahil, i denna familj som själv lyckades
fly vidare, med hjälp av människosmugglare, till Sverige. Nu, på grund av de skärpta
passkraven, kan inte hennes familj ta sig till Sverige som anhöriginvandrare och Istaahil delar
nu boende med annan somalisk kvinna och dennes barn. Istaahil berättar om att hon saknar
sin yngste son mest då han endast var ett år då de skiljdes från varandra. I analysen av denna
bild syns en tydlig kontrast mellan Istaahil och barnet och kvinnan i bakgrunden. Då Istaahil
bär svarta kläder och personerna i bakgrundens kläder är färggladare skapades tolkningen av
att Istaahil sörjer. På grund av bilden på ett barn bredvid henne skapades en teckenkedja som
berättade om hur Istaahil saknar sin sig son som hon har skiljts ifrån. Koppling mellan den
semiotiska analysen av bilden och texten är stark då båda berättar samma historia. Bilden är
på detta sätt ett bra exempel på när bild och text kopplas samman till en och samma berättelse.
Artikeln förstärker ytterligare den bild av invandrarkvinnan som ett försvarslöst offer i den
kollektiva människogrupp som utgör Dom andra.65
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BILD J

Dagen Nyheter, 2013-01-29, sid 7-8

Denotation
Bild J har väldigt stora partier som är i ofokus. Bilden består av en person som är bortvänd
från kameran. Personen bär en svart vinterjacka. Bakgrunden är helt i ofokus men det som
syns är en gata med snö på kanterna samt flera flervåningshus. Förutom att personen är i
fokus så är även stolpen som personen står bredvid i fokus. På stolpen sitter det olika
papperslappar.

Konnotation
I bilden ser vi en person som står med ryggen vänd mot kameran och ser ut mot en suddig
bakgrund. Likt flera andra bilder i denna analys får bakgrundens ofokus representera
samhället och framtiden. Detta genom att det bokstavligt talat ligger framför personen i
bilden. Den ofokuserade stadsmiljön i bakgrunden blir då en metafor för ovisshet och bävan.
Då personen står vänd bort från kameran och det som syns i bilden är dennes rygg och
bakhuvud så skapas en anonymitet hos personen i bilden. Personens svarta jacka och svarta
hår bygger även på denna bild men skapar även känsla av skugga som endast utgörs av
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konturer, vilket här tolkas som att personen får representera hur alla invandrare känner. Alltså
får denne ansiktslöse person representera invandrare som en kollektiv grupp. Att bilden tolkas
som att personen känner en ängslighet för framtiden, förstärks genom att det som går att
utläsa i bakgrunden är en grå snöslaskig vinterdag, vilket kan vara en symbol för dysterhet
och svårmodighet. Den kommande framtiden kommer att bli en svår och oviss tid. Något som
tyder på en utsatthet i bilden är bildens proportioner. Bilden är tagen på ett sådant viss att
personen befinner sig på den nedra halvan av bilden och det lämnas alltså mycket luft över
personens huvud. Detta får oftast resultatet att personen i bilden ser liten och försvarslös ut.

Bilden i sitt sammanhang
Artikeln till bild J handlar om Sveriges arbetsmarknad och hur människor som invandrat till
Sverige ofta har svårt att hitta arbeten med rättvisa avtal och löner. Många av de invandrare
som kommit till Sverige blir tvungna att skaffa arbeten där anställningarna är oetiska.
Merparten av dessa människor blir därför tvungna att arbeta svart. I artikeln intervjuas även
Deniz som blev av med sitt jobb på grund av oseriösa arbetsgivare som inte hade betalat
obligatoriska avgifter till migrationsverket. I analysen av bild J fanns en tydlig konnotation av
ovisshet inför framtiden. Hans bortvända ansikte och kropp tydde även på att personen på
bilden fick representera en hel grupp människor. Tolkningen av bilden förstärker det artikeln
handlar om, då både bilden och artikeln berättar om en oviss framtid som finns och en person
får representera en hel grupp. I artikeln så yttrar sig en tydlig skillnad mellan Vi och Dom
andra då invandrare beskrivs som en främmande homogen grupp där alla har samma
problem. Invandrare som det skrivs om i artikeln sammankopplas med ett problem och det är
upp till svenska experter att lösa problemet.
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Slutsats
I slutsatsen kommer resultatet av analysen sammanställas och diskuteras mer ingående. En
viktig del av detta är att hitta de likheter som finns i bilderna, samt se på den mest
övergripande symboliken i bilderna. På vissa sätt ter sig detta likt analyserna där deltecken tas
ut för att skapa ett helhetstecken. På så vis kommer representationen av invandrare utifrån
studiens bilder att utrönas och redovisas.

Under studiens gång har vi kommit fram till att stora delar av nyhetsjournalistiken arbetar
metonymiskt. På många sätt får de artiklar som publiceras i tidningarna stå för en helhetsbild
av hur vårt samhälle ser ut. Alltså berättar tidningarna om specifika fall som får representera
en helhet av samhället. Då denna studie fokuserar på representationen av invandrare så ser vi
hur artiklarna om dessa människor skapar en helhetsbild för allmänheten om hur denna grupp
människor är. Det sker alltså en tydlig homogenisering av denna grupp människor då
personerna i artiklarna ofta får representera ett främmande Dom Andra. Detta går att koppla
till studier som till exempel Den dagliga dosen, som även den beskriver hur specifika
incidenter skapar helhetsbilder av en grupp människor66. På grund av inter-textualisering så
skapas en helhetsbild hos allmänheten om vad kategorin invandare är, när de bilder och
artiklar som behandlar dessa människor sätts in i sitt sammanhang. Det finns inlärda
associationer om invandrare som skapats av tidningarnas representation. Dessa inlärda
associationer är en bidragande faktor till skapandet av den homogeniserade gruppen
invandrare. Det är alltså nyhetsjournalistikens representation av invandrare som, på ett
metonymiskt sätt, lärt oss hur alla invandrare är. Då de tolkningar som gjorts i denna studie
har varit övergripande negativa så visar det även på att representationen av invandrare som
grupp är negativ. I och med att nyhetsjournalistikens berättande sker metonymiskt så anser vi
att det har en negativ påverkan på den helhetsuppfattning som skapas om invandrare som en
homogen grupp. Detta bidrar även till skapandet av en skillnad mellan Vi och Dom andra då
invandrare förknippas med problem så ökar avståndet mellan Vi och Dom andra och många
samhällsproblem förskjuts till dessa människor och Vi:et har en avståndstagande position till
det som anses icke-önskvärt och avvikande.

I analysen av de bilder som studerats framgick ett mönster av hur representationen av
invandrare ser ut. Majoriteten av tolkningarna tydde på en desperation och ett lidande hos
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människorna i bilderna. Flera av bilderna hade ett helhetstecken som tydde på att
människornas framtid var oviss. Det var endast i en av bilderna, bild E, som det gick att tolka
någon slags positivitet. Men även i den bilden så tolkades vissa tecken som negativa på grund
av den rådande samhällskonstruktionen i Sverige. I just denna bild konnoterades känslor som
glädje, lycka och trygghet men på grund av de inlärda associationerna som skapats av
nyhetsjournalistiken så applicerades en negativitet i bilden som nödvändigtvis inte hade
funnits där om människorna i bilden hade varit blonda och blåögda. Texten som tillhörde
bilden dementerade helt och hållet känslan av glädje, lycka och trygghet och berättade i stället
om familjens stora förlust och hopplösa situation. I bild B sågs samma kontrast mellan text
och bild, men i detta fall var det tvärtom. Konnotationen av bilden gav en negativ känsla där
de helhetstecken som tolkades tydde på utanförskap, segregering och en allmän känsla av inre
mörker. Personen i bilden var även identitetslös och fick på så sätt representera alla Sveriges
invandrare. Texten som tillhörde bilden berättade dock om en ung man med stor
framtidsvision som målmedvetet kämpade till en ljus framtid. Texten handlade om mannen
som individ och hans hoppfulla framtid. Detta gjorde att texten genomsyrades av en positiv
känsla. Dessa två artiklar vittnar om att invandrares representation alltid förknippas med
någon slags negativitet och problem, vare sig det visar sig i bild eller i text. Även om bilden E
ger en känsla av lycka och glädje och texten till bild B visar på en hoppfull framtid och en
stark individ, så avfärdas detta och ersätts av den ständigt närvarande negativiseringen av
invandrare.

En av studiens största fokus har riktats till skillnad och hur Vi och Dom andra skapas genom
representation. Vi har sett att nyhetsjournalistikens bilder är en starkt bidragande faktor till
skapandet av just denna skillnad. Precis som i Du Bois studie som även den visar på hur
journalisterna och fotograferna är nyckelpersoner i skapandet av representationen av det
främmande.67 Bildernas berättande om invandrare vittnar om ett Vi som berättar om Dom
andra, där Dom andra placeras långt bort från Vi:et genom att ständigt associeras med något
främmande och negativt. Det är aldrig Dom andra som berättar om sig själva, utan det är
alltid Vi:et som rapporterar om hur Dom andra har det och vi tror att det är genom denna
metonymiska form av kommunikation som skillnad skapas. Det är därför viktigt att ha i
åtanke att det inte är Dom andras representation av sig själva som visas i tidningarnas bilder,
utan det är Vi:ets representationer av Dom andra. Detta gör att en berättelse aldrig kan stå för
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en korrekt bild av en hel grupp av människor som alla lever under ett epitet. Genom denna
studie vill vi visa på hur stor inverkan en nyhetsbild har och vi menar därför att både
konsumenten och producenten har ett ansvar att ständigt kritiskt granska de bilder som på
något sätt ska representera människor.
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