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Abstract 
 

The image that cries for help 
A semiotic analysis of Swedish press images staging the 

 genocide of the Kurdish population in Iraq in 1988  
Niclas Stavhagen 

Antal sidor: 37 

 
An important starting point for the thesis is the enormous importance of photography as a source for historical 
research. Earlier in history, this approach has not been obvious among many historians, but recent decades’ 
new trends have emerged that have changed the attitude towards the image as historical source. Against this 
background, the main purpose of the thesis is to study how the Swedish media have chosen to portray the 
genocide of the Kurdish population in Iraq in 1988. The material consists of photographs that has been pub-
lished by Swedish newspapers from 1988. In order to visualize general patterns, trends and a symbolism in the 
images, the methodological approach has been based on a semiotic image analysis where the image has been 
placed in a context while analyzed from two levels. In addition to this, a cultural theoretical perspective has also 
formed the theoretical framework for the thesis. Here, the starting point has been that the photographs pub-
lished in the Swedish press papers reflected a cultural as well as a historical context in which they existed in. 
The results of the thesis have shown that the imagery has testified to a clear tendency to create clear dividing 
lines between male and female individuals in the photographs. The research have showed that women and 
children got strong positions as victims while the men usually became absence or they became more dominant 
in the situations when they showed up. When it came to the context in which the images were published, it 
showed that the photographs usually came to be placed in context where they came to symbolize or manifest 
events that concern parts of the genocide. Sometimes images also came to complement each other like a story 
where each part had to manifest certain parts of the story.  

 
Sökord: Historia, Mediahistoria, Folkmord, Bildanalys, Semiotik, Kurder, Kurdistan, Operation Anfal  

Keywords: History, Media History, Genocide, Image analysis, Semiotics, Kurds, Kurdistan, Operation Anfal 

 

 

Postadress 

 

 

Gatuadress 

 

 

Telefon 

 

 

Fax 

Högskolan för lärande Gjuterigatan 5 036-101000 036-162585 

och kommunikation (HLK)  

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING  

	
 	



	

Innehållsförteckning	
INLEDNING	 1	

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING	 2	
TIDIGARE FORSKNING	 2	
TEORETISK ANSATS	 5	
METOD	 7	
MATERIAL OCH AVGRÄNSNING	 8	
BAKGRUND	 10	
DEFINITIONEN AV FOLKMORD	 11	

UNDERSÖKNING	 13	
Kvinnor	 13	
Barn	 16	
Män	 19	
Folksamlingar	 21	
Civila dödsoffer	 25	

ANALYS OCH SLUTSATSER	 33	
AVSLUTANDE REFLEKTION	 36	

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	 38	
KÄLLOR	 38	
LITTERATUR	 39	



	 1	

Inledning 
Mellan februari och september 1988 genomförde den Irakiska armén under Saddam Husseins led-
ning vad som kom att bli känt som Operation Anfal. Syftet med denna operation var att tillintetgöra 
den kurdiska befolkningen i norra Irak. Under de månader som följde mördades uppskattningsvis 
upp emot 100.000 kurder. I svensk press kunde den svenska befolkningen ta del av bilder på vad 
som senare kom att benämnas som ett folkmord av ett flertal länder.1 I denna uppsats kommer 
medias bild av händelsen belysas där fokus kommer ligga på pressbilder. Historikern Ulf Zander 
förklarar att inom den historievetenskapliga forskningen så har bilden som källmaterial ofta igno-
rerats och fått ge vika för mer traditionella källtexter, men under de senaste åren så har intresset 
för bilden som källa blivit allt större. Här menar många forskare att om bilden som källmaterial 
ignoreras så kommer det historievetenskapliga forskningsfältet gå miste om flertalet viktiga dimens-
ioner, synsätt och infallsvinklar.2 Detta har framförallt aktualiserats under andra hälften av 1900-
talet då intresset för studier av den vanliga människan utanför maktsfären har blivit allt viktigare.3 
I bildsammanhang så skulle detta innebära den lilla människan får en möjlighet att på ett visuellt 
sett ta plats i fotografiet och således historien. Under historiens gång så har händelser till större 
delen förmedlats genom texter eller från mun till mun vilket kan skapa en distans från mottagare 
till händelsen. Det som sker blir blott en abstrakt händelse som sker bortom vår föreställning, men 
i och med utvecklingen av kameran och fotograferingen så har berättelsen blivit allt mer levande 
och visuell. Med detta som bakgrund så ämnar denna studie bidra till nya infallsvinklar och dimens-
ioner till det historievetenskapliga fältet. Genom att uppmärksamma bildens betydelse som histo-
risk källa så ämnar studien att synliggöra folkmordet på kurderna utifrån ett nytt perspektiv. Genom 
att synliggöra medias framställning av individerna i bildmaterialet och det sammanhang de presen-
teras i så kommer en annan sida av konflikten att träda fram som inte hade kunnat synliggöras på 
samma sätt genom källtexter. Något som även är viktigt att belysa är händelserna som skedde i Irak 
1988 kom att påverka Sverige genom att vi i dagsläget har en Kurdisk minoritet på ca 100.000 
individer.4 Under de senaste åren så har även kurdernas ställning i Irak uppmärksammats allt mer, 
dels genom de senaste årens konflikter med den Islamska staten men även genom det kurdiska 
referendumet som skedde i september 2017.5  
 
Vad är det mer som gör dessa händelser så viktiga att studera? Först och främst så är detta är ett 
exempel då informationssamhället, som vi alla är del av, bär med sig bilder från ett folkmord, men 
trots detta så existerar det i dagsläget knappt någon forskning inom historievetenskapen som bely-
ser den mediala bilden av Operation Anfal. Kanske har det varit så att händelserna i norra Irak har 
överskuggats av andra historiska folkmord som exempelvis Förintelsen, Khmer regimen i Kam-
bodja eller konflikten i forna Jugoslaven. Med bakgrund mot detta så blir det högst beklagligt med 
tanke på att Sverige, som har en stor kurdisk minoritet, blir direkt eller indirekt påverkad av dessa 

																																																								
1 Nationalencyklopedin, kurder. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurder (hämtad 2018-05-02) 
2 Andersson, Lars M., Berggren, Lars & Zander, Ulf (red.), Mer än tusen ord: bilden och de historiska vetenskaperna, 
Nordic Academic Press, Lund, 2001 s.  
3 Iggers, Georg G., Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge, [New ed.], 
Wesleyan Univ. Press, Hanover, N.H., 2005. s. 102-103 
4 Nationalencyklopedin, kurder. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurder (hämtad 2018-05-02) 
5 BBC, Iraqi Kurds decisively back independence in referendum, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
41419633 (hämtad 2018-06-14) 
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händelser. Här behöver vi bara ställa oss frågan vilket ansvar bär vi inom historieämnet för att 
hantera denna problematik? I läroplanerna för ämnet historia har undervisningen om folkmord fått 
en betydande plats.6 Ställer man detta mot den kurdiska befolkningens upplevelser i kombinationen 
med konfrontationen med informationssamhället så blir forskning inom detta ämne av stor rele-
vans även för skolundervisningens skull.  
 

Syfte och frågeställning 
Med detta som bakgrund så har uppsatsens huvudsyfte landat i att studera hur svensk media har 
valt att gestalta folkmordet på den kurdiska befolkningen i Irak 1988. Utifrån syftet och den över-
gripande problemformuleringen så har frågorna nedanför utformats och använts som utgångs-
punkt för uppsatsens undersökning.  
 

- Vilka individer finns representerade på fotografierna och hur framställs dessa i förhållande 
till folkmordet? 

 
- I vilket sammanhang presenteras bilderna? 

	

Tidigare forskning  
I dagsläget så finns det inte så mycket tillgång på tidigare forskning som på liknande sätt har berört 
den mediala bilden av folkmordet på den kurdiska befolkningen utifrån bildanalyser. Om vi däre-
mot vidgar forskningsfältet så kan vi se att flertalet liknande studier har genomförts i andra kon-
flikter eller folkmord. Flera av dessa studier rör sig oftast inom ramen av media och kommunikat-
ionsvetenskapen vilket innebär att den historiska aspekten ibland uteblir, men de har ändå en stor 
relevans i detta sammanhang eftersom dess övergripande syfte och forskningsområde är snarlikt 
denna uppsats. Deras forskning är av stor relevans när man talar om hur bilden används i ett sam-
manhang för att förmedla ett budskap för en betraktare vilket även gör det relevant för en histori-
ker.  
 
Här kan vi inledningsvis nämna medie och kommunikationsvetaren Hameed Nidam Sheet som 
genom en semiotisk bildanalys valde att analysera tio bilder där varje enskild bild på ett symboliskt 
sätt kom att gestalta ett folkmord. I sin undersökning analyserade han bilder från bland annat För-
intelsen, Rwanda och folkmordet på kurderna i Irak. Utifrån dessa analyser kunde man dra slutsat-
sen att bilderna i sin framställning tjänar ett högre övergripande syfte som ämnar förmedla en viss 
känsla. Historiskt så får barn oftast gestalta oskuldsfullhet, frihet men också en förlorad barndom 
och åldrande. Sheet anlägger även en genusaspekt på bilderna för att synliggöra manliga och kvinn-
liga karaktärsdrag. Allt eftersom kontexten skiftade så kom kvinnorna att tillskrivas olika karaktärs-
drag. I vissa fall blir de den omsorgsfulla och beskyddande modern som ger ett intryck av att inneha 
visdom. I andra fall gestaltas kvinnorna som svaga eller utsatta beroende på omständigheterna vil-
ket försämrar deras förmåga som beskyddande mödrar som skall vårda sina barn. Männen associe-
ras oftast med kontroll och styrka samtidigt som de också tillskrivs en känsla av hjälplöshet eller 
ödmjukhet i andra situationer. Med hänsyn till uppsatsens syfte som berör framställningen av indi-
vider så tillför Sheets undersökning en del värdefulla infallsvinklar som kommer att ställas mot 

																																																								
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, [Stockholm], 2017 s. 203 
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uppsatsens slutsats. Konkreta exempel på det är manifesteringen av traditionella maskulina och 
feminina drag. Även om Sheets undersökning rörs sig inom ramen av media och kommunikations-
vetenskap så har han ett tydligt historiskt fokus. Hans bilder blir historiska källor som berör ett 
händelseförlopp och hur det förmedlas för betraktaren.7  
 
Att synliggöra framställningen av genus är något som fler forskare än Sheet väljer att göra. Nästa 
exempel kommer från media och kommunikationsvetaren Kari Andén-Papadopulos. I sin avhand-
ling Kameran i krig redogör hon för den pressfotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i den 
svenska pressen. Papadopoulos avhandling kommer belysas utifrån fler aspekter men låt oss först 
fortsätta på genusspåret. I sin avhandling visar Papadopulos att fotografierna drar tydliga skiljelinjer 
mellan femininitet och maskulinitet samtidigt som föreställningar kring etnicitet och kultur också 
vävs samman med dessa schablonartade bilder. Exempel på det är att väst tillskrivs manliga ideal 
som exempelvis styrka, hjältemod och makt. Detta manifesteras framförallt genom de amerikanska 
soldaterna som förkroppsligar dessa ideal. Motsatsen till detta blir öst som speciellt genom den 
vietnamesiska kvinnan får en svag, passiv och underordnande roll i fotografierna. Den vietname-
siska mannen skiljer sig från detta och han blir istället den ociviliserade brutala personen som upp-
kommer i sammanhang kring förnedring eller död.8 Precis som Sheet så belyser Papadopulos vik-
tiga aspekter när det kommer till att synliggöra karaktärsdrag i bildmaterialet. Med hänsyn till upp-
satsens syfte som betonar denna aspekt i frågeställningen så finns det många jämförande synsätt 
som kommer att synliggöras i den avslutande delen. 
 
I sina frågeställningar valde hon även att ta fasta på vilken helhetsbild tidningarna gav av konflikten, 
eventuella skillnader och likheter mellan dem samt huruvida det skedde någon förändring av bild-
bevakningen under tidens lopp. Förutom genusaspekten så valde hon även att inkludera begreppen 
ras och etnicitet.9 Papadopulos forskning visade att den sammantagna bilden av Vietnamkriget 
präglades av en partisk proamerikansk bild. Den amerikanska militären tillsammans med dess syd-
vietnamesiska allierade fick en tydlig glorifierad status. Den sammantagna bilden av kriget visade 
konflikten som framgångsrik och ganska oproblematisk. En stor del av det mänskliga lidandet ute-
lämnades helt. Här menar hon att:  

 
De amerikanska soldaterna skildras inte i några komplimenterande roller – som 
mördare, torterare eller våldtäktsmän – utan framstår som goda och generösa 
medmänniskor. De hjälper och beskyddar den sydvietnamesiska befolkningen, 
ger sötsaker och läkarvård åt barnen och offrar sig hjältemodigt för drabbade 
kamrater. Civilbefolkningen hyllar de amerikanska soldaterna som hjältar.10  

 
När det kommer till det mänskliga lidandet så menar Papadopulos även att vietnameserna till större 
delen berövas sin identitet. Gråtande barn och kvinnor personifieras inte genom att de namnges 
eller tilldelas en bakgrund utan de blir endast ikoner och symboler för krigets offer. Det existerar 
däremot en motvikt kring denna bild vilket den pro-nordvietnamesiska tidningen Vietnambulletinens 

																																																								
7 Nidham Sheet. Hameed, A semiotic Analysis of iconic genocide images, 2017 s. 1-16 
8 Andén-Papadopoulos, Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, B. Öst-
lings bokförl. Symposion, Stockholm, 2000 s. 12 
9 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 164-165 
10 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 164 
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stod för. Här kan man säga att denna tidning försökte undvika att gestalta vietnameserna som offer 
utan snarare ge dem en identitet genom att sätta in dem i ett socialt sammanhang.11 Just samman-
hanget som bilder placeras är något som kommer beröras i undersökningen eftersom en av fråge-
ställningarna valde att ta fasta på kontextens och dess betydelse för fotografiet. Precis som Sheet 
så placeras även Papadopoulos inom ramen av media och kommunikationsvetenskap, men även 
här finns det ett tydligt historiskt fokus. Papadopoulos bildmaterial vittnar om en historisk konflikt 
och de fotografier som hon belyser kan betraktas som historiska källor i samma utsträckning som 
källtexter.     
 
Media och kommunikationsvetarna Marta Zarzycka och Marttijn Kleppe publicerade 2009 den 
vetenskapliga artikeln Awards, archives, and affects: tropes in the World Press Photo contest 2009. Artikeln 
analyserar framträdande ikoniska pressbilder och deras starka budskap till betraktaren. Deras fo-
kusområde kretsar kring de vinnande pressbilderna från den internationella tävlingen World Press 
Photo. Trots att deras urvalsområde skiljer sig från urvalet i denna undersökning så bidrar de trots 
allt med goda infallsvinklar från krigsfotografering och hur ikoniska bilder använder sig av känslo-
mässiga dimensioner så väl som kulturella företeelser för att frambringa sitt budskap. Detta gör att 
deras undersökningar blir nära kopplat till uppsatsens fokus på individer och hur de framställs i 
bildmaterialet.12  
 
Zarzycka och Kleppe tar fasta på något som man benämner som troféer när det handlar om vissa 
tilltalande karaktärsdrag i ett fotografi som skapar en stark känsla eller intryck hos betraktaren.13 
För att citera deras egna ord:  
 

Photographic tropes can be likened to the notion of the “strong image” (Groys, 
2008: 84), an image that can guarantee its own identity, independently of its spe-
cific time, space and context; being single, the trope is nevertheless present in a 
multitude of separate instances without being split apart.14  

Troféer kan exempelvis vara döda kroppar, sårade människor, demonstranter eller personer som 
sörjer. Deras undersökning visade att fotografier innehåller dessa kulturella symboler som ämnar 
skapa ett starkt intryck på betraktaren. Tydliga exempel på det är att individer som uppfattas som 
svaga offer oftast placeras in i samma sammanhang som krig. Därför är det inte ovanligt att man 
kan se sörjande kvinnor eller hjälplösa barn när det kommer till de ikoniskt starka bilder som väljs 
ut från press reportage. Här går man in på det faktum att våra kulturella föreställningar kring genus 
får ett enormt genomslag i bildmaterialet.15 Som tidigare nämnt så blir även detta av stor relevans 
när man sätter det i sammanhanget av vilken bild vi får av kriget genom individerna och hur de 
framställs på fotografierna. Även om det historiska perspektivet uteblir i Zarycka och Kleppes 
undersökning så kan deras fokus på framställningen av individer ställas i jämförelse med de mer 

																																																								
11 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 165 
12 Zarzycka, Marta, Klepper, Martttijn Awards, Archives and Affects: Tropes in the World Press Photo Contest 
2009 - 2011, Media Culture & Society, 2009, s. 978  

13 Zarzycka, Marta, Klepper, Martttijn, 2009, s. 979 
14 Zarzycka, Marta, Klepper, Martttijn, 2009, s. 979  
15 Zarzycka, Marta, Klepper, Martttijn, 2009, s. 983 
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historiska fotografierna. Om likheter existerar så kan detta stärka forskningen kring historiska bil-
der och om det skiljer sig så kan det vara värt att belysa.    
 
I Reporting war: journalism in wartime skriver Barbie Zelizer om när fotografer väljer att reducera krig 
och konflikter till enstaka bilder. I detta sammanhang väljer Zelizer att sammanställa fotografier 
utifrån två kategorier. Dessa kategorier är denotation och konnotation. Denotationen ämnar skildra en 
konkret verklighet av en händelse utan någon direkt symbolisk eller underliggande mening i bilden. 
Detta skiljer sig från konnotationen som istället försöker inkorporera en större symbolik i bilderna 
för att väcka associationer till andra sammanhang eller händelser. Exempel på det är hur amerikansk 
media visade hur befolkningen i Bagdad förstörde en staty av Saddam Hussein. I detta fall kan 
själva händelsen kopplas samman med andra folkrevolter mot auktoritära regimer så som minnes-
monument av Stalin i Östeuropa.16 Zelizer beskriver också att fotografer genom sitt urval tvingas 
in på en smal väg som begränsar antalet infallsvinklar kring en konflikt.17 Här skulle man kunna 
säga att utifrån ett historievetenskapligt perspektiv så kan bilden som historisk källa bli något pro-
blematiskt om man tar hänsyn till denna sistnämnda faktor. Frågan är vilken bild av en konflikt vi 
får genom att beskåda en begränsad infallsvinkel. 
  

Teoretisk ansats  
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt vilar på ett kulturteoretisk perspektiv. Detta perspektiv kom-
mer likt den tidigare forskningen avslutningsvis ställas mot uppsatsens slutsatser för att synliggöra 
övergripande mönster, likheter och skillnader. Forskningsläget har bidragit med en viktig inblick i 
hur detta perspektiv kan appliceras när det kommer till bildrapporteringen kring en konflikt. Papa-
dopulos, vars avhandling vi berörde tidigare, använde detta perspektiv som en teoretisk ansats. Här 
beskriver hon att nyhetsrapportering när det kommer till text och bildrapportering bör förstås i en 
vidare kulturell kontext. Med andra ord så kan man säga att medias bildrapportering inte är isole-
rade företeelser utan det hänger samman med och påverkas av den kultur i vilket det är sprunget 
ur.18 Här påpekar Papadopulos att: 
 

 
Det finns ett givet kulturellt symbolsystem, inom vilket och i relation till vilket 
reportrar och myndigheter verkar. Denna kulturella ordning är delvis något som 
styrande grupper och institutioner skapar, men delvis också en given, historiskt 
traderande kontext som formar deras verksamhet…19 

 
När det kommer till den historiska dimensionen så förutsätter detta synsätt att när vi granskar 
medierapporteringar så bör vi även ta hänsyn till de värderingar och normer som råder i tiden. Här 
talar man också om att de värderingar som gestaltas i medierapporteringen inte enbart kan föras in 
i ett sammanhang som talar om kapitalism eller socialism utan dessa värderingar är djupt rotade i 
det mänskliga medvetandet. Vidare så menar Papadopulos även att det finns en fördel från medias 

																																																								
16 Allan, Stuart & Zelizer, Barbie (red.), Reporting war: journalism in wartime, Routledge, London [u.a.], 2004 s. 
117 
17 Nordström, Gert Z. (red.), Rum, relation, retorik: ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna 
samhället, Carlsson, Stockholm, 1996 s. 25 
18 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 21-22 
19 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 21-22 
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håll att arbeta inom samma kulturella sfär som sina läsare eftersom detta garanterar att båda grup-
perna har en liknande världsuppfattning vari kulturella språk och symboler delas mellan varandra. 
Detta garanterar även ett ökat intresse från läsarna. Med andra ord så kan man säga att media har 
sin målgrupp som helst av allt är intresserade av att konsumera ett informationsflöde som bekräftar 
deras redan satta värderingar.20  
 
Vilka fördelar kan vi finna med att använda ett kulturteoretiskt perspektiv inom ramen av historie-
vetenskapen? Här menar Papadopoulos att ett kulturteoretiskt perspektiv inte enbart bör förstås 
utifrån den kulturella kontexten utan även från den historiska kontexten. Rent konkret så innebär 
detta att bilderna vittnar om den tidens ideal och normer i vilken den är sprunget ur. Ett exempel 
på detta synsätt kommer från historikern Ulf Zander. Han menar att: ”Bilder, liksom texter, är 
historiska produkter, framställda i ett bestämt sammanhang för bestämda syften.”21 Man skulle 
kunna säga att en viktig uppgift för historikern är att skapa en förståelse för de normer och värde-
ringar som existerade i en historisk kontext. Att normer och värderingar kan återspeglas i bild-
material är något som berördes av den tidigare forskningen. Sheet visade hur kulturella föreställ-
ningar kring maskulinitet och femininitet trädde fram i bildmaterialet. Femininitet förknippas med 
moderskap och omsorgsfullhet medan maskulinitet handlar om styrka och kontroll.22 Detta var 
även något som kunde bekräftas av Papadopoulos vars forskning visade att män kom att associeras 
med styrka, hjältemod och makt medan kvinnor oftast fick en passivare och mer underordnade 
roll.23  
 
Om vi talar om den kulturella sfären innefattar det även symboliska mönster. Papadopoulos be-
skrev hur symbolmönster kan avspegla sig i fotografier när man talar om död, sorg eller smärta. 
Detta innebär att framträdande element som just död, sorg eller smärta kan bli förklädda i ett sym-
bolmönster. Papadopoulos tog upp ett tydligt exempel på det när hon beskrev hur barns oskulds-
fullhet och gråtande kvinnor blev aspekter som trädde fram och som på ett symboliskt sätt fick 
sätta ett ansikte på kriget. Hon förtydligar även hur perspektiven i hennes avhandling bör förstås 
utifrån en västerländsk kultursfär eftersom det är därifrån hon har hämtat sitt material.24 Här är det 
viktigt att påpeka att även vi rör oss inom en västerländsk kultursfär när vi studerar den svenska 
pressens nyhetsrapportering.  
 
Eftersom uppsatsens ämnar besvara frågorna kring vilka individer som framträder i bildmaterialet, 
hur de framställs, samt vilket sammanhang de placeras i så blir det kulturteoretiska perspektivet 
relevant. Genom genusaspekten så kan man synliggöra hur fotografierna gestaltar manliga och 
kvinnliga drag och framför allt vilket symboliskt värde detta får för bilden av folkmordet. Precis 
som Papadopulus beskrev så är uppsatsens utgångspunkt att femininitet och maskulinitet kan an-
vändas för att synliggöra eller gestalta vissa aspekter av kriget. Genom att synliggöra den symbolik 
som Papadopoulos beskrev så blir även detta relevant i och med att fokus ligger på att synliggöra 
hur individerna framställs. Mot bakgrund av vad Papadopolus beskrev innebär detta att individerna 
själva eller deras ageranden går att tolka som ett symboliskt handlade.  
																																																								
20 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 21-22 
21 Andersson, Lars M., Berggren, Lars & Zander, Ulf (red.), 2001 s. 10-11  
22 Nidham Sheet. Hameed, A semiotic Analysis of iconic genocide images, 2017 
23 Nidham Sheet., 2017 s. 16-15 
24 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 18 
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Metod 
För att kunna studera en bild vetenskapligt så krävs det mer av betraktaren än att enbart beskriva 
bilden i sin helhet. Detta kräver också ett metodologiskt tillvägagångssätt som är vetenskapligt för-
ankrat. Så vilka vetenskapliga verktyg har vi då till vårt förfogande när vi skall utföra denna form 
av studier? I Rum, relation, retorik redogör Gert Z Nordström för vad som kallas för den semiotiska 
bildanalysen. I metodavsnittet kommer först den semiotiska metoden redogöras och därefter följer 
en beskrivning av hur den har applicerats i praktiken. 
 
Nordström menar att detta metodologiska verktyg kan indelas i två moment vilket han benämner 
som den manifesta och den latenta nivån. (Detta kan liknas vid Zelitsers denotation och konnotation 
som benämndes i den tidigare forskningen) Den manifesta nivån ämnar synliggöra vad som rent 
konkret framträder på bilden. Ett föremål eller en händelse beskrivs rent objektivt och tilldelas 
ingen djupare tolkning eller mening.25 När vi applicerar detta tillvägagångssätt så innebär denna 
första nivå att källmaterialet, det vill säga pressbilderna får tala för sig själva. En gråtande person, 
ett skadat barn eller blodiga kläder beskrivs för vad det är och tilldelas ingen djupare underliggande 
mening. Med andra ord så ämnar detta enbart besvara frågan. Vad är det vi ser på bilden? Detta 
medför även att första stadiet inte kräver någon djupare tolkning från betraktaren mer än att ob-
jekten på bilderna synliggörs. Den andra nivån som Nordström beskrev som den latenta nivån tar 
upp den symboliska innebörden av händelser eller objekt. Här väljer han att dela upp den symbo-
liska dimensionen i två förgreningar som beskrivs som utväxter/utbyggnader och tanketecken. Utväx-
ter/utbyggnader ämnar applicera en känsla eller förståelse för händelsen.26 Exempel på det är hur 
en gråtande kvinna kan symbolisera sorg, smärta och förlust. Hennes agerande får en djupare in-
nebörd som vi genom igenkänning och medkänsla kan ta del av. Den andra delen som Nordström 
valde att benämna som tanketecken handlar om att utryck och ageranden kan påminna om liknande 
företeelser. Denna aspekt kanske inte nödvändigtvis talar om en symbolik utan snarare en associ-
ation.27 Personens agerande på bilden påminner om likande ageranden från andra personer.  
 
Den semiotiska bildanalysen, det vill säga uppdelningen av den manifesta och latenta nivån, ämnar 
att underlätta själva analysprocessen i undersökningen för att säkerställa att bilderna berörs på dju-
pet. Sammanfattningsvis så kan man säga att vi behöver först en grundläggande och konkret be-
skrivning av bildernas innehåll på ett visuellt sätt för att därefter tränga in på djupet och synliggöra 
den symboliska dimensionen.  
 
Ovanför redogjorde vi för den semiotiska bildanalysen och vad den innebär. Nu kommer en för-
klaring hur metoden har använts i praktiken. Under själva undersökningen så har fotografierna 
först placerats in i en kontext. Detta innebär en beskrivning av de sammanhang som bilderna pub-
liceras i. Detta är för att ge betraktaren ett sammanhang och en referensram. Därefter har den 
semiotiska processen inletts. Detta har inneburit att vi först går in på den manifesta nivån i vilket 
vi synliggör individer, kroppsspråk, kameravinklar, rörelser eller övriga objekt. Därefter går vi in på 

																																																								
25 Nordström, Gert Z, 1996 s. 25 
26 Nordström, Gert Z. 1996 s. 25-26 
27 Nordström, Gert Z. 1996 s. 26-27 
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den latenta nivån. Detta har inneburit att vi applicerar våra tolkningar baserat på det som benäm-
nandes i det föregående stadiet. Vad innebär närvaron av individerna? Vad säger kroppsspråket? 
Vilken betydelse får objekten i bilden? Detta gör att en symbolik kan växa fram i det andra stadiet. 
Kroppsspråket kan exempelvis vittna om sorg eller smärta. Kameravinklar kan förstora eller för-
minska en person.   
 
Att använda sig av en semiotisk bildanalys är vanligt förekommande när det kommer till att analy-
sera bildmaterial. Papadopoulos som vi tidigare har nämnt i den tidigare forskningen beskriver att 
användandet av en semiotisk bildanalys är relevant när det kommer till att strukturera och forma-
lisera bildanalyserna.28 Även Sheet som vi tog upp i den tidigare forskningen använde sig av en 
semiotisk bildanalys. Under sin analysprocess använde han den manifesta nivån för att synliggöra 
individerna, miljön och deras kroppsspråk. Därefter lyfte han in dessa aspekter och gav de en me-
ning utifrån den latenta nivån.29  
 
Ytterligare en utgångspunkt som behöver nämnas är att den semiotiska bildanalysen medför en 
enklare och tydligare kategorisering av källmaterialet. Även om metoden fastställdes innan den mer 
djupgående analysen genomfördes så har en mera systematiskt kategorisering av materialet skett 
under tidens gång. Denna kategorisering bygger på ett mönster som har trätt fram vid själva ana-
lysarbetet. På den manifesta nivån innebär kategoriseringen att materialet delas upp utifrån de ak-
törer som framträder på bilderna. Dessa aktörer har varit kvinnor, män, barn och större folksam-
lingar. Precis som ovan nämnt så bygger denna kategorisering på trender och mönster som har 
vuxit fram under analysprocessen. Det har kunnat urskiljas att kvinnor och barn framställs på ett 
sätt medan män framställs på ett annat. När det kommer till den latenta nivån så bygger kategori-
seringen på det mer djupgående symboliska mönstret som har trätt fram efter tolkningarna. Det 
symboliska mönstret har inom denna nivån berört döden. Utgångspunkten har här varit att döda 
människor inte bidrar med ett kroppsspråk eller känslomässiga utspel vilket har inneburit att dessa 
har fått kategoriseras inom en egen grupp.  
 
Slutligen så är det även viktigt att benämna att insamlingen av bildmaterialet har skett med hjälp av 
databasen Svenska dagstidningar tillhörande Kungliga biblioteket som finns tillgänglig på Jönköping Uni-
versity. Här finns ett heltäckande material av de största svenska tidningsartiklarna som har skannats 
in. Vid genomsökningen av databasen fastställdes tidsramen april – september 1988.30 Efter att 
tidsramen hade fastställts genomsöktes databasen med hjälp av nyckelord som var relevanta till 
händelserna så som exempelvis Kurder, Kurdistan, Halabja, gasattacker, folkmord eller Irak. Denna pro-
cess har garanterat att en stor del av de relevanta källorna kunde inhämtas.  
 

Material och avgränsning 
Materialet som har undersökts utgörs av de pressbilder som publicerades i de svenska tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under perioden mars–juni 1988. 
Valet av svenska dagstidningar motiverats utifrån ett behov av att se den mediala bilden inom 

																																																								
28 Nidham Sheet. Hameed, 2017,, s. 16 

29 Nidham Sheet. Hameed, 2017, s. 16 
30 Längre fram i uppsatsen förs en motivering kring avgränsningen under avsnittet material och avgränsning. 
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ramen av en svensk kontext. Utgångspunkten är att svenska dagstidningar under 1980-talet ut-
gjorde en bättre tillgång till information för den svenska befolkningen än vad utländsk media 
gjorde. Detta grundar sig delvis på att tillgången till internet för privatpersoner var ytterst begränsad 
under 1988. Det var först 1993 som internet kom att öka explosionsartat31 vilket också innebär att 
tillgången på utländsk media var betydligt mer begränsad då än vad den är i dagens globala samhälle.  
 
Om vi riktar fokus på själva tidningarna så har de valts ut utifrån flera aspekter. Förutom att dess 
språk är på svenska vars relevans vi tidigare nämnde så utgör även dessa tidningar några av de 
största och mest etablerade sett till antalet läsare. Detta är av stor betydelse eftersom det innebär 
att deras bildmaterial har exponerats för en större grupp av befolkningen och därav haft störst 
inflytande när det kommer till den mediala rapporteringen av konflikten. Något som samtidigt är 
viktigt att påpeka är att tidningarna inte reflekterar en jämn balans på det politiska planet. Afton-
bladet utgör ensamt en socialdemokratisk tidning32 medan Svenska Dagbladet, Expressen och Da-
gens Nyheter klassas som borgerliga tidningar.33 34 35 Här är det samtidigt viktigt att påpeka att den 
ideologiska dimensionen inte har styrt materialvalet. I anslutning till materialvalet så är det även 
viktigt att påpeka att de flesta fotografier som publiceras i tidningarna inte kommer från tidningar-
nas egna fotografer utan de utgör istället i många fall inköpt material från både svenska och inter-
nationella nyhetsbyråer såsom TT, Reuter, IRNA eller Associated press.  
 
När det kommer till själva tidsperioden för uppsatsen så har den förlagts kring mars – juni 1988. 
Det som har tagits i beaktning här är att folkmordet sker i samband med kriget mellan Iran och 
Irak 1980-1988 där den kurdiska motståndsrörelsen kom att spela en aktör i denna händelse. Ef-
tersom att Saddam Husseins regim uppfattade den kurdiska befolkningen i Irak som lojal mot Iran 
så resulterade detta i vedergällningar från Saddam Hussein vilket tog sin kulmen under mars 1988 
då man inledde gasattacker mot bland annat staden Halabja. Detta resulterade i att minst 5000 
personer dog och ytterligare tusentals skadades. Eftersom att attacker har stor betydelse för folk-
mordet som helhet36 så har undersökningen kretsat kring denna period. Detta är också för att rap-
porteringar kring händelserna avmattades under september 1988 vilket innebar att perioden däref-
ter inte blev relevant. Det var först när den aktuella tidsperioden hade genomsökts som antalet 
tidningsartiklar kunde fastställas till 35 stycken. Det är viktigt att påpeka att dessa artiklar inte kan 
göra anspråk på att täcka upp den totala bildbevakningen från samtliga svenska pressar under tids-
perioden, men artiklarna med sitt bildmaterial täcker däremot upp den sammantagna bildbevak-
ningen från de tidningsartiklar som har utgjort urvalet det vill säga de största och mest etablerade. 
	

																																																								
31 Jörnmack, Jan, Internet, Nationalencyklopedin, Internet, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/internet (Hämtad 2018-04-29) 
32 Sandlund, Elisabeth, Aftonbladet, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/af-
tonbladet (hämtad 2018-04-30) 
33 Johansson, Alf. W, Sundin Staffan. Dagens Nyheter, Nationalencyklopedin https://www.ne.se/uppslags-
verk/encyklopedi/lång/dagens-nyheter 
34 Gustafsson, Karl, Johansson, Expressen, Nationalencyklopedin,. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/expressen (hämtad 2018-04-30) 
35 Sandlund, Elisabeth, , Svenska Dagbladet, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/svenska-dagbladet (Hämtad 2018-04-30) 
36 Blomberg, Beatrice Zeidler, Irak–Iran-kriget Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/irak-iran-kriget (hämtad 2018-05-29) 
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En sista sak som är viktig att beröra innan vi går vidare är att när man bedriver forskning så bör 
man oftast ta hänsyn till en etisk dimension som kan problematisera vissa områden. Detta blir av 
stor relevans för den som studerar källmaterial som består av fotografier. Att bilder är källor som 
på ett mer visuellt sätt kan exponera oss för en verklighet har vi redan berört utifrån dess fördelar, 
men när det kommer till den personliga integriteten så kan det ställa till med problem för individer. 
Med andra ord så kan man säga att bildens styrka även kan bli dess svaghet. Vad som är viktigt att 
utgå ifrån är att man är medveten om att personerna som framställs på fotografierna är individer 
som har rätt till sin identitet. Eftersom uppsatsen berör material som redan har publicerats i svenska 
tidningar så kan man säga att dessa individer redan har exponerats för omvärlden. När man även 
sätter in bilden som källa inom ramen av ett folkmord så kanske det i slutändan är mer önskvärt 
att personerna exponeras för omvärlden. Detta gör att personerna kan få upprättelse genom att 
omvärlden erkänner dem och vad de har råkat ut för. Med andra ord så kan man säga att offer 
behöver en stark identitet och berättelse för att vi lättare skall kunna relatera till dem som individer.    
	
Bakgrund 
För att skapa en grundläggande förståelse för vad det är som sker i Irak 1988 så behöver vi först 
placera in hela händelseförloppen i en större historisk kontext. Detta avsnitt kommer därför beröra 
vad det är som har skett tidigare och vad det är som leder fram till attackerna mot den kurdiska 
befolkningen i de norra delarna av Irak. Här ingår även en kort och övergriplig redogörelse över 
den kurdiska befolkningen i området, men innan den historiska delen berörs så kommer en kort-
fattad redogörelse över vilka kurderna är för att klargöra dess ställning som grupp. Avslutningsvis 
så kommer även definitionen av begreppet folkmord att beröras 
 
Den kurdiska befolkningen är en sydvästasiatisk folkgrupp vars huvudsakliga hemvist är kring 
gränsområdena mellan dagens Turkiet, Irak och Iran.37 Siffror kan variera när det kommer till kur-
dernas antal, men en uppskattning från 2009 visar att ca 20 miljoner individer talar en variant av 
det kurdiska språket.38 Trots att Kurderna har en särpräglad etnisk och nationell identitet så har 
man genom historiens gång saknat en större gemensam nation och man har istället fått nöja sig 
med att utgöra en minoritetsbefolkning i flertalet andra nationer. Dessa nationer är framförallt de 
ovan nämnda staterna Turkiet, Iran och Irak. En omfattande diaspora har även resulterat i att en 
stor grupp kurder idag bor i Europa vari de svenska antal uppmäter ca 100 000 individer.39  
 
Trots avsaknaden från en tydlig nationalstat så har namnet Kurdistan fått utgöra benämningen för 
detta område vari det har existerat en förhoppning hos de kurdiska nationalisterna att detta någon 
gång skall få bli ett självständigt land. Kurderna har en djup historisk förankring i området och 
trots avsaknaden av en nationalstat så har mindre självständiga områden existerat i delar av Kur-
distan. År 1639 kom det Osmanska riket att dominera större delen av Kurdistan som under denna 
tid var uppdelad furstendömen som i sin tur styrdes av en emir. Den kurdiska nationalismen som 
vi precis nämnde har sitt ursprung från 1880-talet i samband med en revolt mot den osmanska 

																																																								
37 Karlsson, Ingmar, Svanberg, Ingvar, Aringberg-Laanaza, Gerholm, TomasNationalencyklopedin, kurder. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurder (hämtad 2018-05-02) 
38 Parkvall, Mikael, Utas, Bo, kurdiska Nationalencyklopedin,. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/kurdiska (hämtad 2018-04-30) 
39 Karlsson, Ingmar, Svanberg, Ingvar, Aringberg-Laanaza, Gerholm, Tomas, kurder, Nationalencyklopedin,. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurder (hämtad 2018-05-02) 
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makten. Under 1900-talet kom det föras en fortsatt strävan för en självständigt land vilket kom att 
motarbetas av nationerna som inhyste den kurdiska befolkningen. I januari 1946 kom man ett steg 
närmare detta mål i samband med ett upprättande av en ny autonomisk region i västra Iran. Denna 
region som fick namnet Mahabadrepubliken och kom att bli en kurdisk stat som styrdes av Mustafa 
Barzani som även bildade KDP (Kurdernas demokratiska parti).40 I maj 1979 kom ytterligare ett 
att parti bildas som kom att få namnet PKK (översatt till svenska kom det att betyda Kurdistans 
arbetarparti) Denna grupp kom att föra en väpnad kamp mot den turkiska staten under 1980-talet 
vilket resulterade i tusentals dödsoffer.41 
 
Samtidigt som konflikten rasade mellan PKK och den turkiska staten så kom en ny konflikt längre 
öster ut nämligen mellan Iran och Irak. Detta krig som startade i september 1980 kom att få direkta 
konsekvenser för den kurdiska befolkningen i Irak och det är även här som vårt fokus kommer 
ligga. Under krigets gång inledde iranska trupper ett anfall där man ockuperade den kurdiska staden 
Halabja i de norra delarna av Irak. Irak som under denna tid leddes av Saddam Hussein ansåg att 
den kurdiska befolkningen i landet hade förrått sin regering och hjälpt den Iranska militären. I 
samband med detta kom Irakiska styrkor att inleda en militär kampanj som fick benämningen al-
Anfal. Det finns siffror som pekar åt olika håll men somliga menar att upp emot 150 000 – 200 
000 kurder kan ha att mista livet under anfallet. Ett led under denna militära kampanj kom att 
utgöras av attackerna mot staden Halabja. Under attacken släppte den irakiska militären ut giftgas 
vilket resulterade i ett dödstal på minst 5000 personer samtidigt som 10 000 personer skadades 
allvarligt. Även om attackerna mot staden Halabja enbart utgjorde en del av ett större folkmord så 
kom ändå gasattackerna ha en stor betydelse eftersom det kom att bli några av de mest uppmärk-
sammade händelserna under folkmordet.42  
 
Definitionen av folkmord 
Trots att begreppet folkmord är välkänt för många så förutsätter inte det per automatik att det 
existerar en tydlig konsensus om vad som faktiskt menas med denna handling. I detta sammanhang 
blir två frågor aktuella nämligen vad menas med ett folkmord och kan vi använda detta begrepp 
för att beskriva attackerna mot den kurdiska befolkningen i Irak 1988? Eftersom ordet folkmord 
används under uppsatsens gång så blir det därför nödvändigt att besvara dessa två frågor. Först 
och främst vad menas med begreppet folkmord? I detta fall så har definitionen hämtats från FN:s 
folkmordskonvention. Denna konvention som fastställdes 1951 slår fast att ett folkmord bör defi-
nieras som en serie gärningar vars syfte är att helt eller delvis utrota en etnisk, nationell, rasmässig 
eller religiös grupp.43 Rent konkret så innebär denna definition att ett systematiskt anfall likt det 
som utfördes under Saddams styre gentemot den kurdiska befolkningen bör betraktas som ett 
folkmord. Redan här har vi berört den andra frågan som handlar om huruvida vi kan betrakta 
händelserna i Irak 1988 som ett folkmord, men kan vi finna ytterligare belägg som stärker detta 

																																																								
40 Kurdistan, Nationalencyklopedin,. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurdistan (hämtad 2018-
05-29) 
41 Marianne Aringberg-Laanatza, Ingmar Karlsson, Den kurdiska nationalismen Nationalencyklopedin,. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurder/historia/den-kurdiska-nationalismen (hämtad 
2018-05-29) 
42 Kurdistan, Nationalencyklopedin,. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurdistan (hämtad 2018-
05-29) 
43 Ovesen Jan, Bring Ove, Folkmord, Nationalencyklopedin, folkmord. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/folkmord (hämtad 2018-06-18) 
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antagande? Exempelvis vilka ställningstaganden har nationer tagit i frågan? Från svenskt håll beslut 
man i december 2012 genom ett riksdagsbeslut att erkänna händelsen som ett folkmord.44 Detta 
nationella ställningstagande har tagits i beaktning under uppsatsens gång vilket innebär att denna 
händelse bör betraktas som ett folkmord.  
  

																																																								
44 Sveriges riksdag, Betrakta Anfal i irakiska Kurdistan som folkmord, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-la-
gar/dokument/motion/betrakta-anfal-i-irakiska-kurdistan-som-folkmord_H002U253 (hämtad 2018-06-18) 
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Undersökning 
Vid dispositionen av uppsatsens undersökning så har uppdelningen baserats på uppsatsens över-
gripande frågeställning. Varje fråga har i sin tur delats in tematiskt för att täcka upp så många 
aspekter som möjligt. Den tematiska indelningen har vuxit fram under själva analysarbetet och den 
grundar sig på ett återkommande tema som har trätt fram systematiskt. En tematisk indelning möj-
liggör att tidningarna kan ställas mot vara direkt istället för att redovisas separat. Detta underlättar 
även för läsaren att lättare kunna se ett mönster och kunna dra paralleller mellan de olika källorna.  
 
Syftet med första avsnittet är att beröra vilka personer som synliggörs på fotografierna. Här har det 
tematiska valet fallit på att göra en könsindelning med män, kvinnor samt barn. Därefter följer ett 
avsnitt som berör folksamlingar och slutligen avslutas undersökningen med analyser av civila döds-
offer. Under varje avsnitt redovisas fotografierna och på slutet följer en delanalys som samman-
ställer tolkningarna.   
	
Kvinnor 
	
Den omsorgsfulla modern  
Bildmaterialet vittnar om att kvinnor är närvarande på ett flertal bilder när det kommer till att 
porträttera civila. Inledningsvis skall vi börja med ett exempel som även kommer redovisas längre 
ner när det kommer till gestaltningen av barn. Detta handlar om en bild-
serie som publicerades i ett uppslag av Expressen den 13 september 
1988 och föreställer ett flyktingläger i Uzum Sirt i sydöstra Turkiet. Un-
der beskrivningen till bilden står det att: ”Beyhani och hennes barn sitter 
och väntar på det tält som skall bli familjens hem.”45 På fotografiet kan 
man se en person med en mönstrad huvudduk omvirad runt huvudet 
som tittar i riktning mot kameran. I knät sitter ett litet barn som lutar 
sitt huvud mot personens bröst samtidigt som hon blir omfamnad av 
den vuxne.46  
 
I samma uppslag publicerades ett annan fotografi som berör familjernas 
fortsatta vardag i flyktinglägret Uzum Sirt. På fotografiet kan man se en 
kvinna sittandes framför ett tält samtidigt som hon lutar sig över en balja 
och tvättar några klädesplagg. Runt omkring henne står några barn som 
tittar åt olika håll.  
 
Det sista exempel som berör den omsorgsfulla modern kommer från en artikel som publicerades 
av Dagens Nyheter den 15 september 1988.47 På bilden kan man se en kvinna som sittandes på 
huk samtidigt som hon tvättar håret på en pojke som sitter i en balja precis framför henne.48 
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47 Persson, Christel. De flydde undan dödsgasen. Expressen. 1988-09-13 
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Delanalys 
Vad kan vi då få ut av de vi precis har sett? I bilderna som publicerades den 13:e och 15 september 
så framställs kvinnorna på ett moderligt eller omvårdande sätt. Dessa karaktärsdrag manifesterar 
sig på ett tydligt sätt i form av de ageranden som nämndes ovan. Om vi först tar Kvinnan som 
sitter på marken och omfamnar det lilla barnet så kan det föra tankarna till en beskyddande och 
omsorgsfull moder som skänker trygghet till sitt barn. Detta är något som kan bekräftas genom det 
intima kroppsspråket mellan de båda personerna. De andra två fotografierna får snarlika karaktärs-
drag. De berör båda kvinnor som utför någon form av hushållsarbete där de badar ett barn eller 
tvättar kläderna. Något som är viktigt att påpeka är att närvaron av barn existerar på samtliga foto-
grafier. Även om det inte framkommer tydligt att samtliga kvinnor på alla tre fotografierna är möd-
rar till barnen så placeras de ändå i samma sammanhang som barnen. Kvinnorna blir inte enbart 
tröstare eller personer som utför hushållssysslor, utan de tilldelas även ett ansvar över barnen.  
 
Den sörjande kvinnan 
I bildmaterialet så framställs inte enbart kvinnorna som den omsorgsfulla mo-
dern utan också som vad som i fortsättningen kommer benämnas som den 
sörjande kvinnan. Första exemplet på det går att återfinna från Expressens bild-
publicering den 19 april 1988. Rubriken till artikeln lyder ”-Jag vet inte om 
mina barn lever”49 Artikeln förklarar att kvinnan, som heter Xurhishid, hade 
förts till Sverige som svårt skadad från de gasattacker som den Irakiska armén 
hade genomfört. Hon hade skiljts från sina barn och nu lever hon i ovissheten 
om de har överlevt attackerna.50 På fotografiet som publicerades i samband 
med artikeln kan man se en kvinna sittandes inomhus i en blommig soffa. 
Hon bär ljusa kläder och är iförd en huvudduk. Hennes blick är vänd bort 
från kameran och ser ut att vara nedsänkt snett ner mot golvet.51  
 
En liknande bild publicerades även några dagar senare i Dagens Nyheter. 
Denna artikel vittnade om liknande omständigheter som Xurhishid i föregå-
ende exempel nämligen att hon hade förts till Sverige och fått vård. Artikel 
förklarar även att Kvinnan, vars namn är Korshida, väntar på att få återvända 
till Irak för att finna sin familj.52 Fotografiet som är taget något ovanför före-
ställer en kvinna sittandes inomhus på en stol. Hon är iförd en vit huvudduk, 
har händerna knäppta i knät samtidigt som hon riktar blicken ner mot golvet.53   
 
Ett annat exempel där den sörjande modern är närvarande i bildmaterialet kommer från två artiklar. 
Den första publicerades av Expressen den 27 april 1988. Artikeln förklarar att en grupp kurder 
hade samlats utanför den irakiska ambassaden i Stockholm för att demonstrera mot giftgasattack-
erna som hade utförts mot kurderna i Irak. Artikeln beskriver att ridande poliser tvingades sättas 
in för att förhindra en stormning av ambassaden.54 Rubriken under bilden förklarar även att ”Deras 

																																																								
49 Lotta, Reberg. Jag vet inte om mina barn lever. Expressen. 1988-04-19 
50 Lotta, Reberg. Jag vet inte om mina barn lever. Expressen. 1988-04-19 
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52 Jaresand, Micke. Kurdiska gasoffer flygs hem på fredag. Dagens Nyheter. 1988-04-21 
53 Hellberg, Folke. Kurdiska gasoffer flygs hem på fredag.[Fotografi] Dagens Nyheter. 1988-04-21 
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anhöriga dog av Iraks giftgas”55 På bilden kan man se en gråtande kvinna som håller sin vänster-
hand uppsträckt i luften. Med sin andra hand håller hon om ett plakat som ser ut att föreställa ett 
svårt skadat barn med slangar fästa vid kroppen.56  
 
Den andra bilden liknar föregående eftersom den publicerades i samma kontext nämligen från 
demonstrationen i Stockholm. Även här kan man se en kvinna som håller upp ett plakat med ett 
fotografi på vad som ser ut att föreställa ett skadat barn. I sin högerhand håller kvinnan en vit 
näsduk som hon torkar sina ögon med. Precis som föregående bilder som berör den sörjande mo-
dern så är kontexten inte Irak utan i Sverige.57 
 
På detta sista exempel som skildrar den sörjande kvinnan kan man se bilden av en person med en 
lång kjol och huvudduk. Under fotografiet står det ”Någon jag känner? En kurdisk kvinna möter 
planet med de giftskadade landsmännen. Hon har blommor med sig och gråter.”58 Bakgrunden till 
händelsen här är att en grupp med kurder åkte till Landvetter flygplats för att möta upp ett flygplan 
som förde med sig skadade kurder som flugits till Sverige för att beviljas vård här. Artikeln publi-
cerades av Expressen den 9 april och dess innehåll kommer beröras längre ner under avsnittet som 
berör bildanalyserna av männen.    
 
Delanalys 
Samtliga bilder som har berörts under detta avsnitt har valt att kategoriseras som sörjande kvinnor. 
Tar man först exemplen med Xurhishid och Korshida så blir detta tydligt genom deras kropps-
språk. De nedsänkta blickarna och de något sammanbitna ansiktsuttrycken gör att bilderna lätt kan 
associeras med sorg och saknad. Detta blir även extra tydligt i och med den kontext som kvinnorna 
blir placerade i nämligen den sörjande modern som lever i ovisshet om sin familjs öde. Något som 
även förstärker intrycket av att kvinnorna blir symboler för den lilla människan är sättet som ka-
meran är placerad. Både Xurhishid och Korshida är nämligen placerade sittandes medans kameran 
riktas ned mot dem. Genom att placera kameran ovanför ett motiv så framställs oftast individerna 
som mindre. Vi tittar ner på dem och de tittar bort från oss vilket skapar ett intryck av att indivi-
derna blir mindre och saknar makt. De två andra fotografierna berör även de sorgen. Ansiktsut-
trycken förstärker denna känsla genom att man kan uppfatta att de gråter. Även här spelar kontex-
ten en stor roll eftersom deras sorg blir placerade i ett sammanhang. Vi förstår bakgrundshistorien 
till varför de gråter vilket gör att man som betraktare lättare kan känna sympati för dem.     
 
Den sårade kvinnan 
Ett annat sammanhang där kvinnor blir centralfigurer när det kommer till att skildra det mänskliga 
lidandet är vad vi i fortsättningen kommer benämna som den sårade kvinnan. Detta sammanhang 
skildrar kvinnor som direkt har dragit på sig synliga skador eller som är placerade i ett sammanhang 
där man kan associera personens tillstånd som att hon är skadad. Här finns två exempel som kom-
mer belysas.  
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Det första kommer från en artikel som Dagens Nyheter publicerade den 27 mars 1988. Under 
artikeln står det skrivit att ”En kvinna på ett sjukhus i Teheran visar upp sin skadade arm. Hon 
uppger att hon skadades vid de irakiska stridsgasanfallet mot staden Halabja i förra veckan.”59 På 
bilden kan man se en kvinna iförd ljusa kläder och en vit huvudduk. Kvinnan som ligger nedbäddad 
i en säng har halvslutna ögon samtidigt som munnen gapar halvöppet. Hela ansiktsuttrycket är 
förvrängt i en min. På grund av att fotografiet är något suddigt så är vissa delar svåra att identifiera, 
men man kan ana att hennes högerarm kramar om något framför sitt bröst. Hennes vänsterarm 
som ser ut att vara flammig av brännskador stödjer sig på sängkanten.60  
 
Det andra fotografiet som kan kategoriseras utifrån samma kontext kommer från en av Svenska 
Dagbladets artiklar som publicerades den 19 juli. Artikeln beskriver fredsförhållanden mellan Iran 
och Irak med den övergripande rubriken ”Iran går med på eldupphör”61 texten under bilden vittnar 
om den civila aspekten av konflikten. Den beskriver att ”Krigströttheten har blivit allt tydligare 
efter åtta års krig. På bilden kvinnor som utsatts för den irakiska giftgasattacken mot staden Halabja 
i irakiska Kurdistan.”62 Fotografiet som publicerades i anslutning till artikeln skildrar händelser från 
ett stort rum fyllt av en grupp individer. På grund av bildens upplösning så är det svårt att identifiera 
exakt antal men man kan åtminstone urskilja 16 gestalter. De flesta av personerna på fotografiet är 
kvinnor vilket går att se på deras slöjbeklädda dräkter. Några av kvinnorna är nedbäddade i sängar, 
medan andra sitter eller står upp.63  
 
Delanalys 
Kontexten tycks skilja sig något från vad bilden ser ut att skildra. Båda bilderna som skildrar den 
sårade kvinnan vittnar om krigets resultat för de kvinnliga aktörerna i konflikten. Kvinnorna från 
båda bilderna förmedlas i ett sammanhang där de är sängliggande och skadade. Även om samman-
hanget inte vittnar om kvinnornas omständigheter så kan detta tyda på att personerna befinner sig 
på ett sjukhus eller ett vårdhem. Eftersom kvinnorna på fotografierna oftast skildras liggande och 
eller sårade så gör detta dem till passiva aktörer på bilderna som har traumatiserats av kriget. Detta 
förstärks även genom den kontext som bilderna blir placerade i vilket stärker betraktarens förför-
ståelse för kvinnornas situation.  
 
Barn 
Barn förekommer i ett par sammanhang när det kommer till att porträttera skadade civila offer. I 
dessa sammanhang uppträder offren på olika sätt vilket gör det svårt att finna ett återkommande 
generellt mönster på bara några fåtal bilder. Därför kommer de exempel som har funnits att redo-
visas. Här har valet fallit på att redogöra för några fotografier och när väl delanalysen tar vid så 
fortsätter den till avsnittets slut.   
 
Aftonbladet publicerade ett fotografi i en artikel den 2 april 1988. Artikeln beskriver ”Anna, 6, 
offer för gaskriget.”64 Fotografiet som publicerades i samband med att Iraks gasattacker mot den 
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kurdiska befolkningen hade uppmärksammats genom 
att Iran som landet låg i krig med anklagade Saddams 
regim för att ha utfört attackerna.65 På bilden kan man 
se en liten flicka med svartlockigt hår som ligger nerbäd-
dad i en säng. Flickans ögon är slutna och munnen gapar 
lite halvöppet. Bredvid hennes ansikte ligger en liten 
docka.66  
 
Trots att rubriken beskriver personen som Anna så kom 
artikeln att benämna flickan som Mahnaz. Bilden av henne kom 
att bli återkommande i Aftonbladets bildpubliceringar, för i sep-
tember senare under året kom det att publiceras igen. Här kom 
kontexten att handla om en vapenvila mellan Iran och Irak som 
skulle träda i kraft. Nu menade Saddam Hussein att man en gång för alla skulle ta i tur med vad 
man pekade ut som problematiken kring kurderna. Precis under bilden står rubriken ”Folkmord 
100 000 kurder på flykt”67 Under fotografiet står det skrivit: ”Sexåriga Mahmaz Moham är ett av 
offren för det irakiska gaskriget mot kurderna. Svårt skadad överlevde hon blixtanfallet mot gräns-
staden Halabja där 5 000 civila dog”.68  
 
Ett annat exempel där barn förkommer i bildmaterialet är från det fotografi som publicerades den 
3 april 1988 i Svenska Dagbladet. På fotografiet kan vi se en bild på ett gråtande barn som bärs 
iväg av en vuxen man. Nedanför bilden står det skrivit ”En liten kurdisk flicka, offer för Iraks 
gasbombningar har kommit till Genéves flygplats. Hon bärs här iväg till ambulans för vidare trans-
port till sjukhus.” Bilden publicerades i samband med en artikel som beskrev läget på fronten mel-
lan Iran och Irak där den Irakiska regimen försvarade sina stridsmetoder från den internationella 
omvärlden genom att hävda att man enbart agerade i nödvärn för att skydda det Irakiska folket 
under kriget.  
 
Ett annat exempel där detta är förekommande är genom en av de bilder som Expressen publicerade 
i september samma år. Här publicerades ett fotografi som tillhörde ett större uppslag av bilder 
under rubriken ”De lyckades fly undan dödsgasen”69. Bildrapporteringen föreställer ett kurdiskt 
flyktingläger i sydöstra Turkiet.70 Under bilden lyder texten ”I tältlägret försöker familjerna göra  
det bästa av situationen, sköta de dagliga sysslorna”.71 På det ena fotografiet kan man se en när-
bild på ett litet barn på bara några år som tittar in i kameran samtidigt som det gnuggar sitt högra 
öga med sin hand.72  
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Slutligen så återvänder vi till de två bilder som berördes under avsnittet med den omsorgsfulla 
kvinnan. På den ena bilden kan man se gruppen med barn som står runt en kvinna som sitter hu-
kande över en balja och tvättar. Därefter så kan vi även återkoppla till modern med barnet i sin 
famn. Barnets ansikte är vänt bort från kameran och ligger tätt emot kvinnans bröst. Det är in-
svept i ljusa kläder och vad som ser ut att vara en slöja vilket tyder på att barnet i kvinnans famn 
är en flicka.73  
 
Delanalys 
När vi beskriver bildens förhållande till kontexten så kan man säga att barnen oftast blir symboler 
för krigets brutalitet. Om vi tar det första exemplet med bilden på Mahnaz så blir hon ett visuell 
bevis för folkmordet. Sättet som Mahnaz framställs på bilden med de slutna ögonen, den halvt 
gapande munnen och handen som sträcker sig uppåt tyder på mer än bara en person som ligger i 
en säng. Det vittnar även om ett lidande. Detta lidande förstärks i och med kontexten som bilden 
är placerad i så som folkmord, död och flyktingströmningar. Precis som Mahnaz på föregående 
bilder så får fotografiet på den skrikande flickan som blir ivägburen förkroppsliga krigets grym-
heter. Flickans mer dramatiska ansiktsuttryck förstärker känslan av lidandet mer än föregående bild. 
Det som däremot skiljer detta fotografi från föregående är att Svenska Dagbladets bild är betydligt 
mindre och mer ut zoomad från flickans ansikte vilket skapar en större distans mellan offret och 
betraktaren. En närbild på en person förstärker oftast intimiteten eftersom vi lättare kan se indivi-
dens ansiktsuttryck och om så är möjligt känslor. 
I andra fall kan man tala om att barns lidande blir något mer subtilt. 
Vissa exempel har visat att barnens ansiktsuttryck kan vittna om en 
mer nedstämd, blyg eller möjligen sorgset intryck. Exempel på det 
lyftes upp med Expressens bildpublicering av det lilla barnet som 
gnuggade sig i ögat samtidigt som det tittade in i kameran. I sådana 
fall kan handrörelsen lätt påminna om en person som är trött eller 
försöker gnugga bort tårarna från ögat. När barnet blickar mot be-
traktaren så kan detta även skapa ett intryck av vädjan. Ett annat 
exempel där sorgen blir mer subtil togs upp på det fotografi med 
flickan som vilar i kvinnans famn. Som betraktare så kan det vara 
svårt att associera bilden med sorg eller hjälplöshet om det inte vore 
för den kontext bilden placerades i. Bilden ger dock ett intryck av 
att barnet är behov av beskydd eller helt enkelt bara väljer att ty sig 
till kvinnan på fotografiet.   
 
Några sista exempel som berörs i denna bildanalys var fotografierna 
på barnen från flyktinglägren som befann sig nära kvinnan som tvät-
tade eller pojken som fick sitt hår tvättat. I dessa exempel uteblir käns-
lan av sorg eller hopplöshet helt. Barnen blir just bara barn som hade 
kunnat placeras i vilken situation som helst och deras ageranden är 
ganska intetsägande utifrån fotografiet. Det som spelar roll här är det som så ofta har berörts tidi-
gare, nämligen kontextens förklaring att detta är barn på flykt.  
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En sammantagen analys kan påvisa att barnen på bilderna skapar ett intryck av sårbarhet och 
oskuldsfullhet i sättet de framställs på och i samband med den kontext de blir placerad i. Återkom-
mande teman är att barnen aldrig gestaltas som lekfulla så som många kanske uppfattar dem utan 
de framställs oftast i situationer som får betraktaren att tänka på sorg, rädsla, skygghet eller smärta. 
För många så förknippas barn oftast med lekfullhet och oskuldsfullhet. När de förs in i de sam-
manhang som artiklarna berör så står dessa karaktärsdrag i kontrast mot vad de blir placerade i. 
Detta skulle kunna tolkas som att barnen förlorar sin lekfullhet eller rätten till barndom genom 
kriget. En annan vedertagen uppfattning är att barn också är små och sköra vilket gör att de inte 
hör hemma i sammanhang som berör krig och brutalitet.  
	
Män  
När det kommer till att skildra civila män, så vittnar bildmaterialet om en helt annan aspekt. Till 
skillnad från kvinnor och barn som tar upp ett stort fokus när det kommer till porträtteringen av 
civila så får männen inte lika stort huvudfokus eller så framställs de i ett helt annat ljus vilket kom-
mer redovisas i exemplen under denna del. Först presenteras samtliga fotografier och därefter sam-
manfattas de i en delanalys.   
 
Första exemplet är hämtat från en artikel som Expressen publicerade den 26 mars 1988. Det vi kan 
få reda på från artikeln är att bilden skildrar en grupp kurder som demonstrerar utanför ett franskt 
flygbolag i London. Från demonstranternas håll anklagade man Frankrike för att vara en viktig 
vapenleverantör till den pågående konflikten mellan Iran och Irak vilket var motivet för demon-
strationen. Eftersom fotografiet är något suddigt så är det svårt att urskilja specifika detaljer, däre-
mot så går det att se att fotografiet föreställer en grupp individer på fem personer som står mitt 
emot en polis precis bredvid en gata med hus i bakgrunden. Fyra av personerna ser ut att vara män 
medan den femte medlemmen, som tycks bära en klänning, med stor sannolikhet kan betraktas 
som en kvinna. Samtliga personer på fotografierna förutom polisen håller upp plakat med stora 
bokstäver. På skylten närmast fotografen står det ”Condem the transfer of the Gulf war to Kur-
distan”.74 Bilden är tagen i ansiktshöjd från sidan av personerna. Männen som står närmast kame-
ran, vars ansiktsuttryck tydligast går att urskilja, har blickarna fästa framåt bort från kameran. Deras 
ansikten avger ett uttryckslöst intryck i vilket bäst kan beskrivas som likgiltighet.75 
 
Ett annat exempel där män framträder på fotografierna publicerades i Aftonbladet två dagar efter 
det föregående exemplet från demonstrationen i London. Bilden publicerades under rubriken 
”Gaskrigets offer får vård i Sverige”.76 Bilden som går att delas upp i två sektioner är tagen inne i 
en byggnad. Till vänster på bilden ser man vad som ser ut att vara en hög med döda kroppar. Till 
höger på bilden ser man när en grupp män observerar kropparna. Några andra personer är vända 
bort från kropparna och ser ut att lämna rummet. Precis som föregående bild så kan man inte 
riktigt avläsa männens ansiktsuttryck delvis på grund av att de befinner sig en bit från kameran och 
för att fotografiet är något suddigt. Något som är viktigt att påpeka är att männen tycks bära lik-
nande kläder var av en ute på högerkanten ser ut att ha något form av kroppsskydd. Detta gör att 
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åtminstone några av männen kan uppfattas som någon form av personal, men huruvida de är mi-
litärer eller inte är svårt att avgöra.77 
 
Ett annat sammanhang där män uppträdde i bildmaterialet kommer från Svenska Dagbladets pub-
licering den 17 oktober. Under bilden stod texten: ”Den 5 oktober genomförde Irak sitt senaste 
giftgasangrepp mot kurdiska byar nära staden Tuz, enligt kurdiska ledare. Bilden är från ett tidigare 
angrepp med giftgas i april i år.”78 Fotografiet är taget i en miljö som är omgiven av bebyggelse. På 
fotografiet kan man se en utspridd grupp individer som kommer springandes mot kameran. Indi-
vidernas klädsel tyder på att de är män. De två männen som kommer springandes närmast kameran 
bär på varsitt barn.79 
 
Dagens Nyheters kom att publicera en artikel den 15 september. Här skildrar artikeln omständig-
heterna inifrån en av de kurdiska flyktinglägren. Mannen på bilden som enligt tidningen heter Ak-
ram Mayi blir intervjuad om sina upplevelser från gasattackerna.80 Under bilden står det även skrivit 
”Akram Mayi är kurdisk gerillasoldat och har flytt från ett område i Irak där 16 byar bombats.”81 
Fotografiet som publicerades i anslutning till det är ganska litet till storleken utspelar sig i vad som 
ser ut att vara ett tältläger. I bakgrunden kan man se två män som tittar in i kameran, men bildens 
huvudfokus handlar om mannen i förgrunden som tar upp större delen av bilden. Mannen i för-
grunden tittar rakt in i kameran samtidigt som han ler något.82 
 
Expressen för in en artikel som publicerades den 9 april. Artikeln skildrar omständigheterna 
hemma i Sverige i samband med attackerna mot kurderna i Irak. På fotografiet kan man se en 
skallig man med en lätt gapande mun som har vad som ser ut att vara brännskador. Han ligger ner 
i en säng och är på väg att bli omstoppad av lakan.83 Under fotografiet står det: ”Så här illa skadade 
var kurderna ombord från Halabaja.84 Fem av de skadade kurderna släpptes av i Oslo innan planet 
fortsatte till Stockholm.”85 
 
I anslutning till artikeln publicerades även en mindre bild på ambulanserna samtidigt som de bär in 
skadade personer in i dem.86    
 
Delanalys 
Sammantaget visar bildrapporteringen av männen på fotografierna att de skiljer sig stort från sättet 
som kvinnor och barn gestaltas på. Först och främst så är närbilder på män inte lika vanligt före-
kommande som på kvinnor eller barn. När männen oftast hamnar en bit från kameran skapar detta 
ett större avstånd från betraktaren till själva aktören på bilden. Detta beror på att ansikten tydligt 
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avger en persons sinnesstämning. Något som även förstärker distansen från betraktaren till aktö-
rerna är att bilderna som gestaltar män oftast är komprimerade istället för att ta upp större omslag. 
Detta medför att personerna på bilderna oftast blir små och ibland något otydliga för betraktaren 
att uppfatta. Något som även skiljer sig när det kommer till representationen av männen är de fåtal 
tillfällen då man faktiskt kan urskilja ansiktsuttrycken. Här var männen oftast sammanbitna, likgil-
tiga eller som i sista exemplet till och med glada på fotografierna vilket skiljer sig från hur kvinnor 
och barn oftast porträtterades. Deras ansiktsuttryck vittnade oftast om smärta, sorg, rädsla eller 
utmattning. Något som även är viktigt att uppmärksamma är männen oftast hamnar i en mera 
aktivare position än kvinnorna. Tydliga exempel på det är att männen oftast står upp eller kommer 
springandes. Vissa exempel som har tagits upp visar män som bär på skadade barn vilket placerar 
dem i en roll av räddare. I de fall där vi berörde kvinnorna så visade materialet att de oftast befann 
sig i en något mer passivare situation. Även om det fanns exempel på kvinnor som stod upp eller 
kom springandes i en stor folkmassa så visade de enskilda bildberättelserna oftast kvinnor som låg 
ner sårade i sängar eller sittandes på marken. Det förekom däremot ett undantag i bildmaterialet 
när man skildrade den brännskadade mannen som skulle få sjukvård i Sverige. I detta fall kom 
mannen att ställas i en sårbar situation.  
	
Folksamlingar 
Under detta avsnitt kommer de fotografier som visar folksamlingar att analyseras. Här kan det röra 
sig om demonstrationer eller bilder av större flyktingströmningar. Gemensamt för bilderna under 
denna kategori är att de oftast kan innehåller större grupper av oidentifierade individer som kan 
skildras på distans och inte enskilda porträtteringar. 
 
Det första fotografiet under kategorin är hämtat Expressens artikel den 27 mars.87 Fotografiet pub-
licerades under rubriken ”De skriker”88. Sammanhanget som bilden publicerades i handlar om en 
demonstration som genomfördes mot den Irakiska ambassaden.89 En underrubrik beskriver att: 
”Deras anhöriga dog av Iraks giftgas”90 och under den inleds artikeln med följande förklaringar 
kring omständigheterna:  
 

Den fredliga demonstrationen slutade i vilt tumult utanför Iraks ambassad i 
Stockholm. Ridande polis skingrade 2 000 kurder som i går protesterade mot 
Iraks giftgasangrepp i Kurdistan. Poliser till häst sattes in för att hindra en storm-
ning av ambassaden. Under kravallerna skadades sex hästar.91 
 

På bilden som utspelar sig utomhus kan man se en stor grupp med tätt sammanpackade människor 
ståendes på en väg med en några träd i bakgrunden. Mitt i folkmassan kan man skymta vad som 
ser ut att vara en stor banderoll med en text som smälter in i skuggorna och kapas mitt i bilden 
vilket gör den svår att tyda. Samtliga människor på bilden lutar sig något bakåt i vad som ser ut att 
vara en backande, vacklande eller bakåtfallande rörelse. 
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Något som även är viktigt att ta med i själva kontexten är att fotografiet hör ihop med ett av de 
bilder som berördes tidigare under kategorin sörjande kvinnor. Detta fotografi skildrade en kvinna 
som står och gråter samtidigt som hon håller upp ett stort plakat med vad som ser ut att vara ett 
svårt skadat barn.92  
 
Ett annat exempel där bildrapporteringen kom att kretsa kring 
Sverige istället för Irak kom från en av Expressens bildrappor-
teringar den 9 april. Här publicerades ett helt uppslag som kom 
att bestå av totalt fyra bilder. Enligt Expressen skildrar fotogra-
fierna scener som utspelar sig på Arlanda flygplats. Här fram-
kommer det att en folkmassa på ca 200 irakiska kurder har an-
länt för att ta emot de skadade som hade anlänt till Sverige för 
vård. Enligt artikeln blev de skadade direkt upphämtade på flygplat-
sen och iförda i ambulanser.93 Den största bilden skildrar just detta 
ögonblick då ambulanserna rullar ut från flygplatsen och passerar 
människorna. På själva fotografiet kan man se två vita ambulanser som passerar förbi en stor grupp 
av människor på ca 50 individer. Personerna som ser ut att vara både män och kvinnor står på 
varsin sida om vägen och deras blickar är riktade mot de passerade ambulanserna. Längst bort kan 
man se personer hålla upp en stor vit skylt med texten ”Stoppa kemiska krigsföringen mot det 
kurdiska folket”. Bredvid kan man se ytterligare en skylt, men där kan man inte urskilja texten mer 
än att man kan ana att det står några ord.94 
 
Den 9 april valde även Dagens Nyheter att skildra mottagandet på Arlanda flygplats. Under rubri-
ken: ”Gasoffer får vård i Sverige”. I detta sammanhang förklarar man att ”Nio brännskadade kur-
der från Irak anlände på fredagseftermiddagen till Sverige för vård. De har skadats i gasanfallet mot 
staden Halabja, då 5 000 människor dog. När ambulanserna lämnade Arlanda flygplats hälsade 
drygt 100 kurder de skadade välkomna och de demonstrerade mot Iraks krig mot Kurderna.”95 Här 
kan man alltså dra slutsatsen att bilden placeras i samma kontext som föregående fotografi som 
skildrade mottagandet på Arlanda. Under bilden står det ”Med blommor och kurdisk nationalsång 
hälsade ett hundra tal kurder de svårt skadade från Halabja välkomna. De gas- och brännskadade 
ska få vård som bekostas av Röda korset.”96 
 
Trots att kontexten är likadan så skiljer sig ändå bilden åt eftersom den är tagen från ett annan 
vinkel. På fotografiet så kan vi se en vita ambulans som passerar förbi en grind. I bakgrunden kan 
vi ana en stor mörk byggnad snett till höger om ambulansen. Framför byggnaden och grinden så 
står en folksamling på ungefär 16 personer utmed vägen på höger sida någon meter från ambulan-
sen. Deras blickar är riktade mot ambulansen som kommer körandes förbi. I folksamlingen kan 
man se ett par plakat eller banderoller med olika texter. Den största skylten återger texten som 
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tidigare nämnts ”STOPPA KEMISKA KRIGSFÖRINGEN MOT DET KURDISKA FOL-
KET”.97 
 
Ett tredje och sista exempel som skildrar händelserna kring Arlanda flygplats publicerades även det 
i Svenska Dagbladet den 9 april under rubriken ”Kurdiska offer för gaskriget här för vård”.98 Under 
bilden står det även skrivit: ”På fredagen anlände de gasskadade kurderna till Arlanda, och trans-
porterades därefter till karolinska sjukhuset och St. Görans sjukhus i ambulanser. Demonstrerade 
kurder var på plats vid Arlanda.”99 På själva fotografiet kan man se fyra vita bilar. De tre främre 
har syrener medan den fjärde skyms något. Den främsta bilen bär även två kors ovanför vindrutan. 
I förgrunden av fotografiet kan man se fyra individer som står precis framför den främre bilen. 
Utmed vänsterkanten av bilden kan man se en lång rad av personer som står och beskådar paraden 
av bilar. Några av personerna håller upp plakat med vad som ser ut att vara bilder på personer. På 
grund av avståndet så är det svårt att uppfatta vad bilderna föreställer exakt.  
 
Ett sista exempel som tar upp ett större antal individer i bildmaterialet kommer precis som föregå-
ende bild från ett sammanhang som skildrar flyktingströmningar. Denna artikel publicerades av 
Expressen den 13 september varav ett antal bilder kom att användas för att skildra situationen 
kring flyktinglägret. De andra bilderna berördes tidigare under avsnitten som tog upp kvinnor och 
barn. Här återfinns bilden på kvinnan som omfamnar barnet, samt kvinnan som tvättar (se sida 
11). I detta sammanhang publicerades även fotografiet på det lilla barnet som gnuggar sig i ögat (se 
sida 15). Själva artikel publicerades med rubriken ”De lyckades fly undan dödsgasen”100. Som ovan 
nämnt så beskriver artikeln situationen för de kurdiska flyktingar som har tvingats fly undan folk-
morden. Platsen för flyktinglägret är i Uzum Sirt som ligger i syd östra Turkiet nära gränsen till 
Irak.101 Under fotografiet som utgör föremål för analysen står bildtexten: ”Minst 70 000 vuxna och 
lika många barn har lyckats ta sig in i Turkiet, jagade av gas och soldater.”102  
 
De fotografi som berör folkmassan i denna artikel föreställer ett stort område utomhus. På foto-
grafiet kan man se flertalet personer som står utspridda både i förgrunden och i bakgrunden. Längst 
till vänster kan man se en grupp med unga män och kvinnor som kommer gåendes mot kamerans 
riktning. Längst till höger om bilden kan man se en grupp på tre personer som liknar pojkar. Det 
som däremot tar upp större delen av fotografiet är ett stort antal tält. I mittendelen av fotografiet 
kan man se ett antal på ungefär femton tält stående på en sned rad utmed bilden. Längst bort i 
bakgrunden nära horisonten kan man skymta en större rad med tält på ungefär femtio stycken.103 
 
Delanalys 
En sammantagen analys av fotografierna visar att folkmassor oftast förstorar upp händelserna till 
att bli mer omfattande. Ju mer personer som skildras desto större kan händelserna upplevas som. 
Första exemplet på det kommer från demonstrationen i Stockholm. Bilden vittnar om kaos eller 
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förvirring. Banderollen tillsammans med folksamlingen tyder på en stor sammanslutning av män-
niskor. Personernas kroppsspråk ger en antydan om att de befinner sig i en bakåtfallande rörelse 
precis som en stor kraft pressar dem bakåt och får dem att vackla till. Detta ger intrycket av kaos 
och rörelse. Tar man i beaktning själva kontexten så ger den oss informationen av att det mycket 
riktigt sker en demonstration. Detta gör att bilden i sitt sammanhang bekräftar själva händelserna 
som våldsamma. Fotografiet från flyktinglägret visar liknande tendenser när man talar om att an-
vända stora grupper av individer för att skapa en känsla av att det sker något stort. Genom att ta 
en övergripande bild som blickar över flyktinglägret så kan man se dess omfattning. Personerna i 
förgrunden på fotografiet skapar en känsla av rörelse eller liv, medan antalet tält vittnar om en 
större bosättning. Fler tält kan likställas med fler flyktingar och fler flyktingar kan likställas med 
mer kaotiska omständigheter.   
 
Tar man exemplen från mottagandet på Arlanda flygplats så kan även detta tjäna som ett exempel 
för hur omständigheterna förstoras eller förminskas beroende på omfattningen av antalet individer. 
I detta fall förblir kontexten som bilderna publiceras i densamma både för Expressen, Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet, det vill säga gasoffren, demonstrationen mot Iraks regim samt 
Sveriges roll i det hela. Sättet som varje tidning väljer att skildra händelserna påverkar vår uppfatt-
ning om omständigheterna. Expressens exempel kom att redovisa för ett visuellt starkare intryck 
på grund av att man valde att inkludera flera bilder ifrån samma situation, men det som är det 
viktigast under denna kategori är bilderna från folksamlingarna. Som vi nyss tog upp så valde 
Svenska Dagbladets bildrapportering att fokusera på människorna på vänster sidan om vägen me-
dan Dagens Nyheter tog ett närmre perspektiv fast på människorna på höger sida om vägen. Ex-
pressen valde ett tredje alternativ. Man fotograferade från en vinkel som inkluderade båda sidorna 
om vägen vilket resulterade i att man fick ett större helhetsperspektiv där man fick med fler perso-
ner på bilden. Ett konkret exempel är att synliggöra antalet människor på alla tre bilderna. Som vi 
tog upp ovanför så kan vi uppskatta antalet personer på Dagens Nyheters fotografi till ungefär 16 
personer och på Svenska Dagbladets bild ungefär 25 personer. Expressens vidvinkelbild inklude-
rade istället uppskattningsvis ungefär runt 50 personer. Genom att skildra en större folkmassa på 
fotografierna så gör det att händelsen förstoras upp och blir mer dramatisk. Ställer man det i kon-
trast mot exempelvis Dagens Nyheter med sina 16 personer på fotografiet så kan det lätt skapa 
uppfattningen av att det enbart samlades några familjer för att beskåda händelsen. Även om de 
beskrev i båda artiklarna att det var fler personer på plats än vad som visas så tonar man ändå ner 
denna aspekt och förminskar själva händelsen om man strikt väljer att enbart följa bilderna. Något 
som också förstärker händelserna kring Expressens bildrapportering är det faktum att man väljer 
att använda sig av en större bild i artikeln. Bildens storlek för betraktaren är något som redan har 
berörts tidigare i undersökningen, men här kan man tydligt se ett exempel på dess betydelse när 
det kommer till att inkludera fler detaljer i ett fotografi.   
  
Något som även är viktigt att påpeka är hur bilder på större event så som folksamlingar oftast 
publiceras i samband med andra fotografier. Bilderna kompletterar varandra och tillsammans be-
rättar de en större berättelse. Ett exempel på det är hur fotografiet på flyktinglägret skapar en känsla 
av flyktingkrisens storlek, men den kan inte riktigt ge ett ansikte åt den enskilda individen eftersom 
de enbart ses i små grupper på avstånd. De övriga bilderna som presenteras får istället bidra till 
detta mer intima berättande genom närbilder på gråtande barn eller kvinnor som tröstar sina barn. 
Liknande slutsatser går att dra från demonstrationerna i Stockholm. Omständigheterna vittnade 
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om en folkmassa i kaos. Om bilden på demonstranterna hade publicerats själv så är det möjligt att 
folkmassan enbart kan uppfattas som en grupp våldsamma demonstranter, men med hjälp av fo-
tografier på de enskilda individerna i folkmassan så blir berättelserna något mer personliga och 
intima.   
	
Civila dödsoffer 
När det kommer till det bildmaterial som skildrar dödsoffer så blir offren i en del fall könlösa eller 
mer anonyma eftersom deras ansikten eller kläder blir fördolda för betraktaren. Utifrån de personer 
som går att identifiera så förekommer både män, kvinnor och barn i stort sett lika utsträckning. 
Nedanför skall vi ta upp de exempel där offren blir tydliga och identifierbara och därefter de bilder 
där personerna blir mer anonyma. 
 
När döden personifieras 
Det första exemplet kommer från Expressens artikel som publicerades den 30 mars 1988. Artikeln 
handlade om gasattackerna i Halabja och beskriver ett uttalande från den Irakiska regeringen där 
man förklarar att attackerna kan återkomma. Den övergripande rubriken lyder: ”Irak hotar: - Vi 
gör om det igen”.104 Fotografiet är taget uppifrån och riktar sitt fokus ner på två individer som 
ligger på marken. Den en personen ser ut att vara en vuxen kvinna. Hon är klädd i ljusa kläder och 
har ett par mörka stövlar med klackar. Hennes huvud är till större delen täckt av en vit huvudduk. 
Hennes ansikte är halvt dolt eftersom hennes huvud lutar snett åt sidan. 
Munnen gapar något och hennes ena öga som är synligt är stängt. På kvin-
nans bröst vilar hennes händer. Ovanför kvinnans huvud ligger ett litet 
barfota barn med ljusa kläder och en liten huvudbonad. Barnets ansikte 
syns från sidan och det avslöjar en gapande mun och öppna ögon.105 
 
Dagens Nyheter valde även att publicera samma fotografi samma dag.106 
Här är det däremot viktigt att notera att bilden som publicerades i detta 
sammanhang var betydligt mindre vilket gjorde att detaljerna inte blev lika 
tydliga som det från Expressens exemplar. Deras artikel berörde ett lik-
nande sammanhang som föregående där Iraks regim valde att rättfärdiga 
sin användning av giftgaserna.107 Bilden publicerades under rubriken ”Irak 
till svars för gasen”108 och till bildbeskrivningen står det ”Två av de döda 
i Halabja. Vad gör stadsamfundet för att värna om förbudet mot kemisk 
krigsföring?”109  
 
Något som däremot vittnar om motstridiga uppgifter från de båda artik-
larna sker genom bildernas beskrivning av fotografiet. I Dagens Nyheter 
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står det som ovan nämnt ”Två av de döda i Halabja. Vad gör stadsamfundet för att värna om 
förbudet mot kemisk krigsföring?”110 men i Expressens artikel så står det istället: ”En död flicka 
och hennes docka. Ett offer för det grymma kriget Iran-Irak.”111 Expressen tycks påpeka att den 
ena personen är en docka. Detta förstärks även när man använder uttrycket ”ett offer”. Dagens 
Nyheter beskrev istället det som två offer. Här bidrar kontexten med olika uppgifter.  
 
Nästa exempel som berör dödsoffer kommer även detta från en av Expressens bildpubliceringar. 
Artikeln som släpptes den 26 mars handlar om uppgifter krig giftgasattackerna mot Halabja. Ru-
briken lyder: ”Läkar-rapporten från dödens stad”112 Artikeln beskriver även att:  
 

”Läkarna har problem att behandla de överlevande, svårt skadade offren för 
Iraks terrorbombning av en kurdisk stad. De har ännu inte hunnit analysera gift-
blandningen. På bilden ses en far och en son i Halabja, båda förgiftade till döds 
tillsammans med upp till 5 000 av sina landsmän.”113 

 
På bilden kan man se två personer liggandes på en grusbetäckt mark med huvudena mot nedre 
delen av fotografiet. Den en personen som ser ut att vara en yngre pojke och den andre en yngre 
man ligger i olika positioner. Den ena pojken som ser ut att vara yngre ligger på sidan med ansiktet 
mot den yngre mannen. Hans vänsterarm vilar på den äldre pojkens mage i vad som kan beskrivas 
som en lättare omfamning. Den äldre pojken har hela sitt ansikte exponerat för kameran. Hans 
ögon är slutna och munnen är lätt gapande vilket blottlägger hans tänder. Hans vänsterarm är 
utsträckt över sitt huvud medan hans högerarm vilar på magen. Resten av bilden är kapad strax 
under midjan på pojkarna.114 
 
Bilden kom att bli ett återkommande inslag eftersom Expressen valde att publicera den igen den 
17 juni samma år. Här var bilden en del av en artikel som beskrev kriget mellan Iran och Irak. 
Artikeln förklarar även varför Saddams regim valde at tillgripa dessa vapen mot den kurdiska be-
folkningen. Här beskriver även texten under bilden att: ”Irak dödade över 5 000 människor med 
giftgas i mars i år. Den kurdisk-irakiska staden Halabja bombades och många av offren var kvinnor 
och barn.”115 
 
Expressen som har fått stå för flertalet exempel den senaste biten kommer få redogöra för några 
fler exempel av detta slag. Här publicerade de en artikel redan den 24 mars med följande rubrik 
”Här dör ett barn av Iraks giftgas”.116 Artikeln publicerades i inledningsfasen av giftgasattackerna 
som vid detta laget nyligen hade skett. Under fotografiet som publicerades i samband med artikeln 
står det skrivit: ”Den hemska sanningen om Iraks frätande hämnd. Ett kurdiskt barn dör i armarna 
på sin far. Iran hävdar att 5 000 kurder i byn Halabja dog när Irak besköt byn med giftgas.”117 Det 
är lite svårt att urskilja exakt vad som sker på själva bilden om det inte vore för bildbeskrivningen. 

																																																								
110 Irak till svars för gasen, [Fotografi] Dagens Nyheter, 1988-03-30 
111 AP-AFP-Expressen, Irak hotar: -Vi gör om det igen, Expressen, 1988-03-30 
112 Hjertén, Stefan, Läkar-rapporten från dödens stad, Expressen, 1988-03-26 
113 Hjertén, Stefan, Läkar-rapporten från dödens stad, Expressen, 1988-03-26 
114 Hjertén, Stefan, Läkar-rapporten från dödens stad, [Fotografi],  Expressen, 1988-03-26 
115 Enquist, Per Olov, mördarpatrull?, Expressen, 1988-06-17 
116 Klein, Ernst, Här dör ett barn av Iraks giftgas, Expressen, 1988-03-14 
117 Klein, Ernst, Här dör ett barn av Iraks giftgas, Expressen, 1988-03-14 



	 27	

På fotografiet kan man se två personer som ligger och omfamnar varandra. På den övre delen kan 
man se en större person med mörka kläder. Personens ansikte är vänt nedåt mot marken. Han 
omfamnar vad som ser ut att vara ett barn där man bara kan se själva ansiktet. Barnets huvud lutar 
något snett bakåt. Runt huvudet bär den en form av vit huvudduk. Ögonen stängda medan munnen 
är halvt gapande.118  
 
Expressen valde även att publicera samma motiv fast från en helt annan vinkel vilket gör att bilden 
delvis kan uppfattas på ett nytt sätt. Den nya bilden togs snett från sidan och kunde nu inkludera 
båda individerna. På fotografiet ser vi nu den vuxna personen ligga med armen om det lilla barnet. 
Precis som föregående bild så kan vi se barnets ansikte men den vuxnes är dolt. Däremot så kan vi 
se att den personen har sitt huvud inlindad i vad som ser ut att vara en turban vilket tyder på att 
det kan vara en man. Vad vi nu också kan se är att hans panna vilar på vad som ser ut att vara en 
stenplatta.119 Artikeln publicerades som en kritik till att omvärlden hade tigit om händelserna i norra 
Irak.120 Rubriken ovanför bilden vittnar om detta genom texten ”Varför så tyst om Halabja?”121 
 
Mannen som omfamnade det lilla barnet vid stentrappan kom att bli ett återkommande motiv i 
bildpubliceringarna. Dagens Nyheter valde nämligen att återge motivet den 24 mars vilket var vid 
samma tillfälle som det dök upp för första gången i Expressens publicering. I detta sammanhang 
skrev Dagens Nyheter i sin artikel att ”Irakiska Kurdistan utsätts för ett giftkrig av växande om-
fattning. Den irakiska arméns gasangrepp har lämnat tusentals döda.”122 Aftonbladet valde även att 
fortsätta med trenden att gestalta samma motiv. Detta framkom i en av deras artiklar som man 
släppte den 15 april. Artikeln beskriver med en stor rubrik ”Öppna ögonen: Barn avrättas”123. Här 
följer det återkommande temat med att fördöma den Irakiska regimens ageranden mot den Kur-
diska befolkning. Det som däremot skiljer sig när det kommer till själva bilden är att den publiceras 
utifrån ytterligare en vinkel. Nere i det vänstra hörnet kan man se den välbekanta mannen som 
kramar det döda barnet, men till höger om bilden kan man nu se två personer med kameror som 
tittar ner på kropparna för att fotografera dem.124 Under fotografiet står det ”En grupp utländska 
journalister blir vittne till krigsförbrytelserna i den irakiska staden Halabja. Döda män, kvinnor och 
barn. Dödades av giftgas. Rädda Barnens generalsekreterare Thomas Hammerberg kräver stopp 
för alla krigsförbrytelser.”125 Svenska Dagbladet valde även att publicera samma bild i september 
samma år under rubriken ”Utrotningskrig pågår!”126Debattartikeln som fotografiet publicerades i 
riktar skarp kritik mot FN och den svenska regeringen som man menade hade varit passiva i frågan 
och undvikit att kritisera den irakiska regimens ageranden. Det som däremot skiljer denna bild från 
föregående är att den är något ut zoomad vilket även inkluderar ytterligare en journalist i utkanten 
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av fotografiet. Under bilden står beskrivningen som förklarar att: ”Utländska reportrar filmar gas-
offer i Halamja127, Irak i mars månad. Men det räcker inte att se på menar författaren”128 
Det sista exemplet där pojken och mannen förekommer i bildmaterialet står Svenska Dagbladet 
för i sin publicering under augusti. Fotografiet ser ut att vara samma som förra bildpubliceringen 
men med undantaget att det har beskurits för att enbart fokusera på mannen och pojken vid sten-
avsatsen. 
 
Ett annat exempel där döda civila får ge ett ansikte åt folkmordet kommer från en av Aftonbladets 
publiceringar. Artikeln som publicerades den 11 mars skrevs med rubriken ”Mänskligt”129 Precis 
som föregående artiklar så berör även denna om giftgasattackerna gentemot staden Halabja. Under 
fotografiet står texten ”En bild från staden Halabja i Irak. Kemiska vapen är förbjudna enligt Ge-
nevekonventionen men används ändå i det blodiga och hämningslösa kriget mellan Iran och Irak. 
Och offren är oskyldiga civila.”130 Bilden som texten beskriver visar två kroppar som ligger på en 
grusbetäckt mark med en stenmur eller stenbyggnad bakom sig. Den ena kroppen är till större 
delen övertäckt med en vit filt. Det är enbart fötterna och toppen av ett svartlockigt huvud som 
sticker fram. Personen närmast betraktaren är däremot fullt exponerad för betraktaren bortsett från 
bena som är täckta av samma vita filt som kroppen bredvid. Personen närmast kameran har ar-
marna utsträckta åt olika håll om sin kropp. Även här kan man se vad som ser ut att vara ett barn 
ligga med sitt mörklockiga hår mot den grusbetäckta marken. Ögonen är helt sluta samtidigt som 
munnen gapar något öppet.131 
 
Fotografiet på de båda personerna med filten förekom även i en av Dagens Nyheters bildpublice-
ringar från oktober samma år. Artikeln som fotografiet publicerades i beskriver händelserna som 
en ”Katastrof för kurderna”132Artikeln som berör kurdernas situation förklarar hur gruppen har 
hamnat i kläm under själva Iran-Irak konflikten. Eva Hedås beskriver i artikeln: 

 
Vapenvilan mellan Iran och Irak kan leda till en katastrof för kurderna. De båda 
länderna kan nu med kraft vända sina militära resurser mot den gemensamma 
fienden, kurderna. Redan har Irak satt in det mest fruktade vapnet av alla, kemisk 
gas. Även tvångsdeporteringarna i Kurdistan fortsätter. Endast om kurderna blir 
en part i de pågående fredsförhandlingarna kan en varaktig fred uppnås i områ-
det, skriver journalisten Eva Hedås.133  

 
Citatet ovan visar hur kurderna hamnar i ett mellanläge i konflikten vari de blir offren. Detta är 
något som bilden får gestalta i själva artikeln. De båda personerna som ligger på marken insvepta i 
filten blir synliga symboler som manifesterar detta sammanhang som tas upp i artikeln.  
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Delanalys 
Först och främst så spelar det faktum att man kan se individernas ansikten en stor roll för att vi 
som betraktare skall kunna skapa en bättre bild av personen. Vi känner oftast igen personer genom 
deras ansikten vilket medför att individen får en personlighet. Längre ner kommer vi påvisa skill-
naden för de offer som blir mer anonyma i sin framställning genom att deras ansikten blir dolda. 
Genom att studera fotografiet kan betraktaren bli medveten om att döden är närvarande. Först och 
främst går det att urskilja genom de uttryckslösa ansiktsuttrycket med gapande munnar, stirrande 
ögon eller stängda ögonlock. Det faktum att individerna återfinns i liggande eller hopsjunkande 
positioner på marken tyder på att de föll till marken plötsligt.  
 
Om vi går vidare och gör en övergripande analys över fotografierna på mannen och det lilla barnet 
så vittnar även här om närvaron av döden. Mannen och barnet som ligger på marken. Barnet som 
med en gapande mun och stängda ögon ger ett uttryckslöst intryck. Bilden skapar även ett intryck 
av att mannen genom sin omfamning av barnet gör ett sista försök att beskydda det. Kanske för-
sökte han skänka det lilla barnet trygghet innan de möter döden tillsammans eller kanske gjorde 
han ett sista försök att rädda det. Detta är tankar som kan bemöta en betraktare som ser bilderna 
och uppmärksammar aktörernas kroppsställningar.  
 
Något som är intressant att uppmärksamma när det kommer till användningen av mannen och 
pojken i bildmaterialet är det faktum att de är ständigt återkommande som motiv i flera olika tid-
ningar. Kontexten som de blir placerade i kan variera precis som de olika kameravinklarna, men 
motiven blir bestående bortsett från vidare perspektiv av journalister. Frågan är varför samma mo-
tiv är så återkommande? Kanske det kan ha att göra med vad vi tog upp tidigare. Positionen som 
mannen och barnet är placerade i är inte enbart något som kan påminna om döden utan vi får även 
genom deras omfamning i varandras armar en känsla av kärlek, beskydd eller trygghet in i döden. 
Kanske ett sista desperat försök från en förälder att rädda eller beskydda sitt barn. Men en omfam-
ning kan tyda på mer än bara räddning eller beskydd utan det kan även vittna om personernas 
relation till varandra. Frågan är hur en förälder som beskådar bilden skulle kunna relatera till man-
nens desperation eller förtvivlan. Just omfamningen inför döden återkom även i det fotografi som 
publicerades av Expressen på de båda pojkarna som ligger tätt mot varandra. Bandet mellan indi-
viderna och dess intimitet förstärks genom själva omfamningen.    
 
Precis som tidigare nämnt så spelar kontexten även här en stor 
roll för hur vi skall uppfatta bilderna. Vi kan ana att något 
hemskt har skett genom att enbart studera fotografierna, men 
genom att även förstå kontexten så inser vi att personerna på 
samtliga fotografier blir symboler för de hemska omständig-
heter som precis har skett.  
 
När man talar om symboliken så är 
Det som förstärker känslan av döden på fotografiet är genom 
den vita filten som täcker över den ena kroppen. Det är inte 
ovanligt att man använder sig av en filt för att täcka över en 
persons ansikte som nyligen har avlidit. Detta är för att visa 
respekt mot den avlidne och inte exponera den för betraktare. Det är knappast orimligt att många 
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är bekanta med denna procedur vilket gör att trots att personens ansiktsuttryck är dolt så kan vi 
som betraktare dra slutsatsen att det som finns under den vita filten med stor sannolikhet är en 
död person. 
 
De ansiktslösa offren 
Nu har vi tagit upp ett par exempel från bildmaterialet som berör aspekten av död i sammanhang 
där offren får en tydligare identitet i sättet de blottläggs i bildmaterialet. En utgångspunkt som 
undersökningen har tagit fasta på har hittills varit att när offrens ansikten blottläggs så skapar detta 
ett större förhållande till individerna på fotografierna eftersom det gör att vi lättare kan identifiera 
individerna. Nedanför kommer en annan aspekt av dödsoffren redogöras nämligen vad man skulle 
kunna kalla dem för de ansiktslösa offren. Anledningen till att de har valt att föras in under en egen 
kategori är just på grund av att de som ovan nämnt blir mer anonyma i sina framträdanden vilket 
gör att de förlorar en identitet. 
 
Första exemplet som berör de ansiktslösa offren kommer från en av Dagens Nyheters artiklar som 
publicerades den 29 mars 1988 med rubriken: ”Skräcken ökar för nya giftanfall”134 Artikeln berör 
att det har uppstått en ökad oro från den iranska befolkningen att Irak kan komma att använda 
samma giftgasattacker mot dem som man gjorde mot den kurdiska befolkningen i Halabja. Artikeln 
förklarar även hur tusentals offer har förts till Iran för läkarvård för sina skador efter attackerna. 
Fotografiet som publicerades i samband med artikeln får utgöra ett beskrivande exempel för at-
tackerna. På fotografiet kan man se en hög av kroppar som befinner sig inomhus. Totalt kan man 
identifiera fyra personer på bilden som för enkelhet-
ens skull kan vi dela in dem i två par. De första två 
individerna till vänster i bilden ligger och omfamnar 
varandra. Ansiktena är dolda men vi kan ändå se två 
par barfota fötter som sticker fram. Tre av fötterna 
saknar skor medan den fjärde foten som syns har kvar 
sin. De övriga tre skorna ligger i en hög på golvet. Per-
sonerna till höger på fotografiet ligger även dem och 
omfamnar varandra. Den ena personen som bär 
mörka kläder har sitt huvud lutat mot väggen. Ovanpå 
personen liggandes på sin mage kan man se vad som 
ser ut att vara ett litet barn iförd vita kläder.135 
 
Fotografiet kom att bli ett återkommande inslag i andra bild-
publiceringar. Här blev det Expressens tur att står för exemplet 
månaden efter Dagens Nyheter, nämligen i april. Här publicerades bilden i samma sammanhang 
som den sörjande kvinnan som satt i soffan vilket vi berörde tidigare. Om vi snabbt tar och åter-
kopplar till denna bild så visade den en kvinna sittandes på en soffa inomhus. I intervjun med 
henne framkom det att hon levde i ovissheten med var hennes barn befann sig. Här kan man dra 
slutsatsen att bilderna skapar ett förhållande till varandra genom den kontext de placeras i. Xurhids 
ovisshet eller rentav traumatiska upplevelser bekräftas genom publiceringen av de fyra kropparna 
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som omfamnar varandra till höger om henne. Bildernas placering kan även bidra till denna berät-
telse. Inom den västerländska kulturen läser man information från vänster till höger precis som i 
en bok. Detta gör att en betraktare som avläser bilden Xurhid ser hennes smärta, sorg och ovisshet 
och när man beskådar bilden till höger så kan man som betraktare undra om hennes familj har gått 
ett liknande öde till mötes. 
 
Aftonbladet kom att fortsätta med trenden för samma exempel som man också publicerade den 
29 mars. I Aftonbladets sammanhang valde man att publicera bilden som här blev något mindre i 
samband med en intervju med den utsände fotografen Stefan Hjertén som stod för fotografiet.136 
Han finns med på ett fotografi bredvid bilden sittandes med en hög fotografier samtidigt som han 
tittar in i kameran. Aftonbladet kom även att använda sig av bilden i en publicering från senare i 
november.137 Den tillhörande rubriken till fotografiet beskriver ”Han ville protestera mot Iraks 
giftgaskrig”138 Under rubriken redogör man för Iraks attacker som den Irakiska regimen försöker 
rättfärdiga genom att hävda att man kommer försvara sig med alla tänkbara medel. 
 
Om vi går vidare och studerar ett annat sammanhang där de ansiktslösa offren framträder i materi-
alet så kan man finna ett exempel från Svenska Dagbladet som publicerades den 26 mars med 
rubriken ”Iran hotar sätta in giftgas”139. Artikeln handlar om hur den Iranska regimen hotar Irak 
med vedergällningar på grund av de gasattacker som de hade utsatts för precis som den kurdiska 
befolkningen. Bilden kom att tjäna som ett exempel på dessa gasattacker. Vid en analys av fotogra-
fiet så kan man se att den är tagen mitt på en gata som löper rakt mot kameran. Utmed gatan löper 
små hus tillsammans med några telefonstolpar. Långt bort på gatan kan man även skymta vad som 
ser ut att vara en mörk gestalt som kommer gåendes på gatan rakt mot eller bort från kameran. I 
förgrunden snett ner till vänster på vägen kan man skymta vad som ser ut att vara en grupp med 
kroppar. På grund av att de ligger ganska nära varandra så smälter de nästan in i varandra på foto-
grafiet vilket resulterar i att antalet blir något oklart men det går att skymta ca tre stycken.140 Bild-
beskrivningen under fotografierna lyder. ”En spöklik stad i den kurdiska staden Halabja ligger civila 
irakiska kurder döda på gatan utan synliga skador. Iran hävdar att de är offer för förbjudna strids-
gaser. I förra veckans gasanfall uppges 5 000 människor ha omkommit.”141 
 
Ett sista exempel där de ansiktslösa offren träder fram i bildmaterialet är från Expressens publice-
ring den 17 juni. Här publicerades fotografiet i anslutning till bilden på den unga mannen och 
pojken som låg bredvid varandra vilket vi tidigare tog upp för en analys. På fotografiet som vi ännu 
inte har berört kan man se vad som ser ut att vara en jämn betong eller sten yta som är omgärdad 
av ett stängsel. Ovanpå betongytan ligger en person med ansiktet vänt ner mot marken.142   
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Delanalys 
Fotografiet på de fyra personerna kan precis som föregående bilder vittna om döden. Det som 
pekar på detta är först och främst sättet som de är arrangerade på. De ligger i en hög ovanpå 
varandra på ett golv. Arrangemanget med skorna där några ligger på golvet medan någon är kvar 
på foten tyder kan tyda på kaos och oordning vilket kan ha uppstått under kaotiska omständigheter. 
Det faktum att personerna ligger ihopsjunkna på ett golv utan ett bekvämt underlag tyder även på 
att de har fallit till marken och landat i en obekväm position. Något som även liknar bilden med 
andra exempel är det faktum att det sker vad som ser ut att vara en omfamning. Den intimitet i 
form av en beskyddande kram som blev gällande i bilden med mannen och barnet sker även här. 
Tankarna förs oftast till sorg, beskydd eller kanske rent av tröstad. Vad har individerna för relation 
till varandra och vad upplever de in i slutet?  
 
Man kan säga att bilden får funktionen av att den ställs i relation till uttalandena mot den Irakiska 
regimen vilket gör att bilden nästan kan ses som ett motargument mot regimens uttalande. Man 
kan även här se bilden som en representation av de övriga kommentarerna som tas upp i texten, 
nämligen att offren blir en symbol för krigets hemskheter.  
 
Precis som mannen och pojken som omfamnar varandra vid stentrappan så kom publiceringen av 
bilden på de fyra kropparna som omfamnar varandra att bli väldigt återkommande i de svenska 
tidningarna. Även här kan man ställa sig frågan varför blir vissa bilder så återkommande när det 
kommer till att gestalta en händelse? Vad gör just dem så starka när det fanns så många andra som 
kunde användas? Kanske har det att göra med föregående förklaringar, nämligen sättet som indi-
viderna är formerade på bilderna. Precis som mannen som omfamnar pojken så omfamnar även 
paren på bilden varandra. Detta skapar en känsla av den intimitet och kärlek in i döden som vi tog 
upp tidigare. Det är möjligt fotograferna och tidningarna är medvetna om hur man reagerar inför 
ett sådant fotografi. Här blir nog även de föregående aspekter gällande nämligen, att en förälders 
största mardröm är att förlora sitt barn. Ett person som återfinns död kan vara hemskt nog att 
beskåda, men när två individer omfamnar varandra in i döden så kan det lätt föra tankarna till 
betraktarens nära och kära där den själv byter plats med offren. Detta gör att många kanske kan 
relatera till offrens relation på ett annat sätt än om dödsoffret ligger ensamt och dolt för betrakta-
ren. 
 
Som vi tidigare nämnt så blir de ansiktslösa offren avpersonifierade genom att deras ansikten blir 
fördolt för betraktaren. Detta är något som har tagits upp tidigare vilket knappast gör det värt att 
gå in djupare på här mer än att påvisa det återkommande temat. 
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Analys och slutsatser  
Som tidigare nämnts så är uppsatsens huvudsyfte att studera hur svensk media har valt att gestalta 
folkmordet på den kurdiska befolkningen i Irak 1988. De frågor som har besvarats i undersök-
ningen har varit:  

 
- Vilka individer finns representerade på fotografierna och hur framställs dessa i förhållande 

till folkmordet? 
 

- I vilket sammanhang presenteras bilderna? 
 
Under analysprocessen av individernas representation i bildmaterialet så har tydliga skillnader  vuxit 
fram när det kommer till manligt och kvinnligt genus. Detta har visat att våra kulturella föreställ-
ningar kring genus, men även synen på barndomens oskuldsfullhet har använts för att förstärka 
den känslomässiga dimensionen i bildrapporteringen. Vi har kunnat dra dessa slutsatser genom att 
synliggöra individernas kroppsspråk, men här har även bildkompositioner, miljöer och kamera-
vinklar spelat en stor för att gestalta en händelse.  
 
Kvinnans roll 
När det kommer till representationen av kvinnor i tidningarna så har de fått en starkare roll som 
krigets offer än vad exempelvis männen har fått. Exempel som togs upp var den sörjande kvinnan 
som genom sitt kroppsspråk tillsammans med kontexten förmedlade en känsla av sorg, saknad och 
hjälplöshet inför situationen. I andra exempel blir hon den omsorgsfulla modern som råder om 
hushållet eller skänker tröst till sitt barn. Kvinnan blir även det passiva offret som blir utelämnad 
till krigets grymheter.  
 
Kvinnans ställning i fotografier är något som berörs i den tidigare forskningen. Här har liknande 
tendenser pekats ut av både Sheet, Papadopoulos, Zarzycka , Kleppe samt det kulturteoretiska 
perspektivet. Gemensamt här är att kvinnorna oftast tilldelas traditionella könsstereotypa drag. 
Sheet redogjorde för den omsorgsfulla och beskyddande modern som vårdar om sina barn, men 
som i situationer ibland fråntogs den möjligheten på grund av kriget. Detta leder in på kvinnans 
passiva roll i kriget som togs upp under bildanalyserna143 vilket även kunde bekräftas av Papado-
poulos. Hon påvisade just att kvinnorna får underordnade, passiva och svaga roller i pressbil-
derna.144  
 
Barnets roll 
I uppsatsen blir barnen precis som kvinnorna de hjälplösa offren. För många så är barn oftast 
symboler för lekfullhet och oskuldsfullhet så när de väl förs in i en våldskontext så får det en effekt 
på den som tolkar bilden. Med andra ord, barn är sköra och ömtåliga medan krig är våldsamt och 
destruktivt. Det som synliggör barnens påverkan av kriget är att de sällan framställs på detta lekfulla 
och oskuldsfulla sätt utan de ses i sammanhang där man kan uppfatta att de gråter eller visar tecken 
på utmattning, sorg, smärta eller skygghet. 

																																																								
143 Nidham Sheet. Hameed, 2017, s. 16 
144 Andén-Papadopoulos, 2000, s. 164-165 
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Precis som undersökningen så belyser man barnets roll i den tidigare forskningen. Här visade Sheet 
hur barnen i samband med krig tappade känslan av frihet och oskuldsfullhet. Detta är något som 
även berörs i Zarzycka och Kleppes undersökning där man kategoriserade fotografier på barn som 
troféer. Precis som det kulturteoretiska perspektivet så innebar detta konkret att barn kan fungera 
som kraftfulla symboler när det kommer att gestalta krigets hemska sida. Detta gör att de genom 
sin karaktärsdrag får en stor inverkan på betraktaren som studerar fotografierna.145   
 
Mannens roll 
Om kvinnor och barn får spela rollen som de passiva och hjälplösa offren så är oftast männen 
väldigt frånvarande när det kommer till att porträttera just skadade civila offer. Det är viktigt att 
påpeka att undantag har förekommit men ställer man männens representation mot kvinnor och 
barns så blir det en väldigt tydlig skillnad. Denna polarisering mellan typiskt manligt och kvinnligt 
togs upp och har varit en viktig del av den teoretiska ramen för uppsatsen. I de sammanhang där 
männen väl framträder som levande civila så får de sällan rollen som hjälplösa offer som uppvisar 
smärta eller sorg, utan de blir aktiva aktörer som räddar skadade barn eller inspekterar dödsoffer. 
Ett exempel visade även bilden på en man som log mot kameran trots att artikeln beskrev hans 
erfarenheter som traumatiska. 
 
Att männen får en mer dominerande ställning i bildmaterialet är en tendens som även har visats i 
den tidigare forskningen. Papadopoulos tog upp hur mannen oftast tillskrevs ideal som var nära 
förknippade med hjältemod, styrka och makt. Kriget blir även den naturliga miljön i vilket mannen 
styr omständigheterna.146 Här är det däremot viktigt att peka ut en viss diskrepans mellan den tidi-
gare forskningen och resultatet i uppsatsen. Det är sant att männen när de väl uppträder i bild-
materialet kan uppfattas som mer aktiva och mindre passiva, de ses exempelvis aldrig bortsett från 
ett undantag i positioner där de sörjer eller är direkt skadade utan de blir helt enkelt osynliga från 
den civila aspekten under folkmordet.  
 
Folksamlingar   
Undersökningen har visat att en större grupp av individer oftast används för att gestalta större 
händelser. Genom att inkludera större grupper av människor så blir händelserna oftast mer drama-
tiska. Demonstrationer eller andra folksamlingar har skildrats utifrån olika perspektiv vari man har 
kunnat inkludera eller exkludera delar av folksamlingen. I andra fall så har bilder på folksamlingar 
ibland kompletterats med närbilder på individer. Detta har stärkt individernas ställningar i artiklarna 
samtidigt som det har satt ett ansikte på folkgruppen.  
    
Dödsoffer 
När det däremot kom till att skildra de civila dödsoffren så förekom både män, kvinnor och barn 
utifrån samma villkor. Sett utifrån genusaspekten så uppkom det aldrig några skillnader eller speci-
fika mönster. Här berördes hur vissa offer kom att tillskrivas en större anonymitet på grund av att 
deras ansikten doldes medan andra kom att exponeras för betraktaren. Detta gjorde att den per-
sonliga integriteten varierade. Bildanalyserna visade att de dödsoffer som exponerade sina ansikten 

																																																								
145 Zarzycka, Marta, Klepper, Martttijn, 2009, s. 979-980 
146 Andén-Papadopoulos, 2000 s. 164-165 
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lättare tenderade till att kunna tillskrivas en identitet. De blev helt enkelt människor och inte bara 
anonyma gestalter. Dödsoffren kom även att användas i situationer vari de blev tydliga exempel på 
krigets brutalitet i olika sammanhang. Detta blev tydligt när man berörde själva gasattackerna.  
 
Att dödsoffer ibland fungerar som visuella exempel för att belysa krig är något som den tidigare 
forskningen tar upp i sin korthet. Zarzycka och Kleppe beskriver att dödsoffer oftast kategoriseras 
utifrån aspekten troféer. Här får de en tydlig symbolisk ställning vari de får manifestera krigets 
visuella brutalitet.147  
 
Kopplat till det kultur teoretiska perspektivet som berör symboliken så kan man säga att närvaron 
av döden kom att manifesteras på olika sätt. Ibland kunde detta vara genom att se en filt täckas 
över en person vilket för många är en bekant process när det kommer till att värna om den dödes 
integritet. I detta fall blir filten en symbol för döden eftersom det är underförstått hos de flesta att 
personer som blir övertäckta med filtar oftast har avlidit. I andra fall när döden var närvarande så 
kunde man urskilja hur vissa individer omfamnade varandra in i dödsögonblicket. Ett exempel på 
det kom från fotografierna på mannen som omfamnade barnet vid stentrappan vilket kom att bli 
en återkommande bild. Denna gest kan sättas in i sammanhang som berör kärlek, beskydd eller 
trygghet. Något som togs upp under analysprocessen var just hur denna typ av bilder kunde få en 
stark påverkan på föräldrar eftersom detta kan ses som ett kulturellt eller till och med universellt 
utryck för relationen mellan en förälder och sitt barn.    
 
Kontexten 
Kontexten som fotografierna placeras i spelar oftast en stor roll för hur vi skall uppfatta bilderna. 
Utan sammanhanget så kan ibland bilder få en helt annan mening. Genom kontexten så skapar det 
en förförståelse för omständigheterna och det ger oss verktyg för hur bilden bör uppfattas. Många 
gånger så används fotografier i sammanhang där de ämnar manifestera eller förkroppsliga lidanden 
och massmord. Bilderna utgör med andra ord visuella exempel för det som berörs i artikeln för att 
påminna läsarna om att vad som sker är verkligt. Exempel på det är när man publicerar uttalanden 
från den irakiska regimen som försöker rättfärdiga sina attacker så ställs det mot fotografier på ihjäl 
gasade offer. I vissa fall så kan bilder publiceras i sammanhang där de ämnar skapa en berättelse 
för att låta läsaren få smakprov på olika infallsvinklar. Det kan då vara en övergripande bild på ett 
större sammanhang. Därefter följer bilder på enskilda individer som försöker sätta ett ansikte på 
offren. 
 
Kontextens betydelse för bildens uppfattning har även berörts i den tidigare forskningen. I Papa-
dopoulos fall beskriver man som ovan nämnt hur dödsoffer ibland placeras in i en kontext där de 
får förklara ett större sammanhang så som krigets brutalitet. Eftersom den tidigare forskningen 
anlägger ett annat fokus när det kommer till bildens sammanhang så har det därför inte funnits 
några gemensamma drag som har kunnat göras. Detta kan bero på att kontexten kan se så olika ut 
från konflikt till konflikt vilket gör att det blir svårt att finna ett gemensamt mönster.  
 
 
 

																																																								
147 Zarzycka, Marta, Klepper, Martttijn, 2009, s. 979-980 
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Avslutande reflektion 
När det kom till framställningen av individer i bildmaterialet så har detta visat tydliga tendenser åt 
ett genusperspektiv. Frågan som behöver ställas är att varför får kvinnor och barn en sådan bety-
dande roll som offer i bildmaterialet samtidigt som männen oftast lyser med sin frånvaro eller 
framställs på ett helt annat sätt? Ett möjligt svar på frågan kan vara att krig oftast ses som en manlig 
angelägenhet. Det är män som tar till vapen, beskyddar och agerar som hjältar. När man vill gestalta 
ett folkmord så behöver man passiva offer som kan förkroppsliga krigets konsekvenser. Om män-
nen ses som aktiva aktörer och skapare av krig så blir de knappast de ideala offren, men om man 
istället kan använda kvinnor och barn i bildmaterialet så skapar detta en tydligare visuell effekt. 
Femininitet och krig hör inte ihop enligt vår föreställningsvärld och särskilt inte tillsammans med 
ett oskuldsfullt barn. Tar man även hänsyn till synen på vem som får visa känslor och vem som 
inte får så blir det tydligt att en gråtande kvinna eller barn på ett fotografi ses som självklart och 
emotionellt kraftfullt, medan effekten kan bli annorlunda om personen på bilden istället råkar vara 
en man.  
 
Något som är viktigt att belysa är det symboliska värdet i fotografierna och hur det kan uppfattas 
av betraktaren. Som tidigare nämnt så utgår ett kulturteoretiskt perspektiv från att fotografier bör 
förstås inom den kulturella och historiska kontexten i vilket det är sprunget ur. Kan det vara möjligt 
att en betraktare som befinner sig utanför en västerländsk kultursfär kommer uppfatta vissa 
aspekter annorlunda. Även om sorg, ilska och död kan uppfattas av alla människor oavsett kulturell 
härkomst så kan ändå vissa föreställningar leda in oss på olika spår och beroende på hur vi uppfattar 
vår omvärld eller vilken förförståelse vi har så kommer detta att påverka sättet vi tolkar bilder på. 
Våra föreställningar kring genus är ganska kända i dagsläget men även dessa synsätt har förändrats 
över tiden. Frågan är då vad en person kommer att se när han eller hon analyserar bilder på sörjande 
kvinnor eller gråtande barn. Kommer de vara lika medvetna om vår tids tendens att särskilja man-
liga och kvinnliga ideal åt eftersom deras samhälle är präglat av ett annat synsätt? 
 
Kopplat till bildanalyser så har tillvägagångsättet varit nytt för mig. De stora utmaningarna har 
oftast handlat om att analyserna som genomförs skall kunna betraktas som ganska allmängiltiga 
och inte allt för snäva eller subjektiva. Här tror jag egentligen inte att det bör spela någon roll om 
man tolkar texter eller fotografier för i slutändan så handlar det om personliga tolkningar.  
Den andra utmaningen som har dykt upp har varit att ständigt bryta sig ifrån spåret kring media 
och kommunikationsvetenskapen. Uppsatsen ligger väldigt nära den vetenskapliga disciplinen, men 
jag tror att om historievetenskapen skall utvecklas så bör vi ställas inför utmaningen och ibland 
röra sig i gränslandet. Här är det möjligt att man kunde rikta blickarna mot andra områden som 
berör bildaspekten. Något som har tagits upp är just bildens betydelse för att skildra dåtidens ideal. 
Kanske man kunde gå djupare in på genusaspekten eller andra infallsvinklar för den delen för att 
se hur dåtidens ideal skildras i fotografier. På vilket sätt vill man framställa sig själv, hur gick man 
klädd och hur valde man att posera inför kameran? Gamla fotoalbum existerar i de flesta hem så 
det existerar garanterat ett rikt bildmaterial för dem som är intresserad.  
 
I bakgrund mot vad som precis nämndes så skall det avslutas men att påpeka att en viktig utgångs-
punkt som vi tog upp i inledningskapitlet var att historievetenskapen har ett stort behov av att 
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skänka bilden som källmaterial en större mening. Vi tog upp historikern Ulf Zanders förhållnings-
sätt som visar att fotografiet är en bärare av historien. Inledningsvis så ställde jag frågan att ett 
fotografi kan ses som ett fönster vari vi blickar igenom mot en annan verklighet men vad ser vi då 
när vi blickar igenom detta fönster? Svaret på den frågan är en idealiserad eller åtminstone kulturell 
föreställning om samtidens normer och ideal.  
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