Stockholms universitet/JMK
Journalistikvetenskap
C-uppsats
H11MJKAND
HT11

En studie kring bilder av döda på sociala nätverk

Handledare:
Merja Ellefson

Författare:
Susanne Persson

ABSTRACT
Denna uppsats behandlar publiceringen av bilder av döda på sociala nätverk.
Forskningsfrågan är vad som karakteriserar publiceringen av dödsbilder på sociala nätverk
vad avser just framställningen av bilderna. Den teoretiska bakgrunden är i huvudsak David
Campbells teorier kring hur publicering av bilder av lidande och död styrs genom tre etiskt
normativa regulatorer. Metoden är semiotisk analys och i tre fallstudier fastslås att
publiceringarna är otypiska främst för att de förekommer medan det är mycket ovanligt att se
publiceringar av denna typ i traditionella medier. Bilderna uppfyller inte rådande standard i
medieindustrin vad gäller smakfullhet och anständighet. I övrigt följer bilderna i stort samma
mönster för framställning som bilder av lidande och död i traditionella medier genom att spela
på kollektiva förställningar om vilka människor som är värdiga vårt medlidande och inte eller
genom att framställa publiceringen som befogad som en del i en uppmaning till aktivism i
något syfte. Det framstår som om publiceringarna skett mer utifrån karakteristika hos just
sociala nätverk än utifrån att framställningen är annorlunda än annars. Detta för att de sociala
nätverken i stort saknar gatekeeperfunktion för publiceringar.

Nyckelord: död; lidande; bilder; sociala nätverk; Twitter; Facebook; medieetik;
karnevalesk
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1. INLEDNING
Ett av våra största samtida sociala nätverk är Twitter, där såväl privatpersoner som
medieföretag och andra företag finns representerade. I mitt privata användande av detta
nätverk, mitt så kallade Twittrande, upptäckte jag en dag att det förekom en mängd tweets
med länkar till vad som lovades vara ett dödsfoto av en individ kallad Messy Mya. Jag gick
sedan in och sökte på Internet för att ta reda på vem denna Messy Mya var, som till och med
lyckats bli ett av de så kallade trending topics på Twitter, vilket innebar att denna individ var
någon som tusentals människor världen över just då twittrade om. Jag fick snabbt en
beskrivning av honom som en mindre känd komiker och rapartist ifrån New Orleans. Från ett
par bilder som kom fram i sökningarna kunde jag också se hur han såg ut när han var vid liv.
De tweets som nämnde komikern var formulerade ”Messy Mya death pic” följt av en länk till
bilden. Utöver att bilden delats av många användare direkt ifrån Twitpic återpublicerades den
av många Twitteranvändare på detta sätt, ungefär som ett eko. Efter ett tag förstod jag att
Twitpic, den sida för visning av fotografier där bilden ursprungligen publicerats och länkats
till Twitter, efter protester ifrån många twittrare, blockerat bilden. Vid det laget hade bilden
redan kopierats och laddats upp på flera olika bildvisningssidor på Internet och den finns
fortfarande att beskåda månader senare på ett flertal av dessa sidor.

Jag reflekterade över hur det skulle kunna kännas om det var en vän till mig som blivit
skjuten vars bild spreds på Internet på detta sätt. Det kändes obehagligt.

Vem som laddade upp den ursprungliga bilden är fortfarande okänt för allmänheten. Ett flertal
av de twittrare som beskådade dödsbilden av Messy Mya rapporterade bilden som stötande
till Twitpic. Hur många är osäkert. Säkert är däremot att hundratals om inte tusentals åskådare
istället återpublicerade bilden själva genom att länka bilden direkt till sina twitterkonton ifrån
Twitpic eller retweeta den. Det rör sig om en bild av en blodig död ung man liggandes med
huvudet i marken skjuten på flera ställen. Eftersom innehållet i bilden skilde sig markant ifrån
det man normalt ser i TV eller tidningar väcktes utifrån detta mina funderingar kring hur det
kommer sig att bilden då publicerades i så stor omfattning på ett socialt nätverk. Det är denna
fundering som ligger till grund för min forskning här.

3

2. PROBLEMFORMULERING
2.1 Syfte & frågeställningar
Syftet med denna studie är att ta reda på vad som karakteriserar publiceringen av dödsbilder
på sociala nätverk.

För att kartlägga detta behöver vi undersöka:
1) Framställs bilderna på sätt som uppfyller rådande krav på smakfullhet och
anständighet som präglar medieindustrins standard?
2) Framställs publiceringarna av bilderna på de döda som meningsfulla?
3) Framställs bilderna med lidandet estetiserat eller spelar framställningen på kollektiva
föreställningar om vilka människor som är värda åskådarens medlidande?

2.2 Avgränsningar
Jag avser inte gå in på upphovsrättsliga eller tekniska eller kvantitativa frågor kring
publiceringen,

inte

heller

på

motivet

till

den

ursprungliga

publiceringen

utan

forskningsområdet är begränsat till det som karakteriserar publiceringarna utifrån den
bildmässiga framställningen av de döda.

Undersökningen begränsar sig till just de tre fallstudier som studien bygger på vilka utgör ett
helhetsurval av de bilder jag personligen kommit i kontakt med på sociala nätverk, se vidare
avsnitt 4, ”Metod”.

3. TEORI
3.1 Tidigare forskning
Avbildningen av döda har historisk relevans eftersom porträtt av döda kan sägas vara
ursprunget till själva porträttkonsten även om de oftast porträtterades som levande efter sin
död. Det var under reformationen vanligt i Europa med oljemålningar porträtterande avlidna
personer i dödsbädden. (West 2004:62-63). Forskning kring offentliga avbildningar av
lidande och död i bild i media finns det gott om. Det handlar då om forskning kring
traditionella medier medan mitt forskningsområde gäller sociala nätverk. Undantag
förekommer, Kari Andén-Papadopoulos (2009) har forskat kring soldaters publiceringar av
bilder av döda på nätet från krigen i Irak och Afghanistan. Detta berör då publiceringar dels
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på specialforum som NTFU.com, dels på sociala nätverk. I studien uppger hon att hon
fokuserar på publiceringen och cirkuleringen av bilderna men fokus ligger på soldaternas
motiv till ursprungliga publiceringen, inte på cirkuleringen. Vi får inte svar på varför bilderna
återpubliceras om de gör det. Fokusen i min studie ligger däremot på just cirkuleringen.
Utöver det specialforum som studerats av Andén-Papadopoulos, NTFU.com vilket är en
webbplattform för delande av amatörpornografi, förekommer publikationer av dödsbilder på
andra, liknande plattformar, exempelvis www.4chan.org.

Det som är intressant i just denna studie, är att de sociala nätverken som Twitter och
Facebook inte är ett specialforum för åskådare som aktivt söker dödsbilder, utan öppna
sociala nätverk som liksom traditionella mediekanaler har ofta har regler kring vilken typ av
innehåll som får publiceras. Det som publiceras där förväntas enligt Facebooks och Twitpics
egna användarvillkor vara rumsrent och publiken utgör inte som på specialforumen en
homogen intressegrupp utan är ”världen”. I Facebooks användarvillkor (www.facebook.com)
står:
”Du får inte publicera innehåll som: är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt, som uppmanar
till våldshandlingar eller som innehåller nakenhet eller grovt eller godtyckligt våld”

I Twitpics användarvillkor (www.twitpic.com) står:
“TwitPic reserves the right to remove any image for any reason whatsoever. Specifically, any
image uploaded that is pornographic or offensive in nature (including nudity, violence, sexual
acts, or sexually provocative images.”

När det gäller Twitter varnar nätverket i användarvillkoren sina användare att de inte har
kontroll över innehållet och att de kan komma att utsättas för innehåll som är ”stötande
skadligt, inkorrekt eller på annat sätt olämpligt” (www.twitter.com), innehållet är alltså inte
riktat mot en homogen grupp åskådare som letar efter just innehåll av stötande karaktär.
Många aktörer inom traditionell nyhetsjournalistik finns representerade på Twitter och
twittrar länkar till sitt eget nyhetsmaterial. Detsamma på Facebook. Så medan det finns ytterst
lite forskning på området som riktar in sig på just sociala medier, bör den forskning som berör
traditionella medier också vara den som är mest tillämpbar på sociala medier. Det är därför
just teorier ifrån den forskningen som jag valt att utgå ifrån.
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3.2 Det teoretiska ramverket
3.2.1 Sociala nätverk som mediekontext
Sociala nätverk är en betydande del i den nya mediemiljö som Jenkins beskriver i sin bok
Convergence culture (2006) där han tillämpar Lévys tankar om kulturella knutpunkter
(Jenkins 2006:101) där verk skapas genom co-creation (Jenkins 2006:110) av olika aktörer
där även gräsrötterna, åskådarna är delaktiga i skapelseprocessen och aktivt bjuds in att vara
det av de stora aktörerna. Medieinnehållet i vår samtid är inte längre inom kontroll av de stora
medieaktörerna utan alla är medskapare och gatekeeperfunktionen har satts ur spel (Jenkins
2006:31).
Inom postmodern teori talar man om att karnevaleskheten, såsom den ursprungligen
identifierades av Bakhtin, tar plats på marknadsplatsen inom populärkulturen (Docker
1994:273). Detta är speciellt sant om de sociala nätverken där vi finner klassiska drag av
karneval - såsom deltagare av alla samhällsklasser, kön, etniska härkomster, en heteorogami
där social rangordning tillfälligt omkullkastas, hög blir låg, allt i syfte att utlösa skratt (Docker
1994:174). Att betona är att det normalt sett inte handlar om försök att håna någon utifrån en
position av överlägsenhet som i den moderna satiren, utan om ett utjämnande av sociala
skillnader med stora inslag av självparodi (Docker 1994:180). Vi kan se karnevalens
korsbefruktning av högre och lägre genrer och i just forskningsområdet för denna studie,
dödsbilder, ser vi också förekomst av det groteska och imperfekta kroppsliga till skillnad mot
det renässansartade fulländade kroppsidealet (Docker 1994:187). Karnevalismen möjliggjorde
ursprungligen en lek med identiteter i och med iklädandet av kostymer (Docker 1994:180). I
vår samtid ger Internet möjlighet att vara anonym eller ta en annan identitet än ens egen när
man skapar ett konto på ett socialt nätverk.
3.2.2 Compassion fatigue?
En hel del finns författat kring bilder av döende och död. En av de mest kända tänkarna inom
forskningsområdet är författaren Susan Sontag som bland annat myntade begreppet
compassion fatigue, vilket innebär att åskådarna avtrubbas känslomässigt och slutar reagera
med moraliskt gensvar i handling på bilder av lidande när man möts av dem i stor omfattning.
Sontags tankar väcktes utifrån sina egna möten med bilder från andra världskrigets
kocentrationsläger där hon upplevde ett slags mättnad, avtrubbning inför så stort lidande
(Campbell 2004:62). En annan teoretiker i ämnet är David Campbell som tar fasta på vissa
punkter i hennes forskning men som i likhet med andra kritiker avfärdar begreppet
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compassion fatigue. Sontag själv (Sontag 2003:111) förkastar sedemera sitt tidigare begrepp
och menar i likhet med Campbell (2004:64) att det inte är kvantiteten av bilder som gör att
åskådaren möter bilden med avtrubbade känslor, utan att det är passiviteten som uppstår i
mötet med bilden, utifrån den kontext media presenterar den i som skapar denna apati,
uttråkning, cynism i mötet (Sontag 2003:107f). Sontag menar dessutom i sin artikel ”Att se
andra torteras” (i Sontag 2003:149) att USA blivit ett land där våldsfantasier och
våldsunderhållning ses som bra underhållning i sig. Sontag (2003:101) hävdar att
avbildningar av plågade och stympade kroppar faktiskt väcker ett oanständigt intresse och att
alla avbildningar av kränkningar av en tilldragande kropp i viss grad är pornografiska, att
bilder av det frånstötande kan vara lockande: ”Det verkar som om smaken för bilder som
visar kroppslig smärta är lika stark – nästan – som begäret efter sådana som visar nakna
kroppar” (Sontag 2003:47). Sammanfattningsvis kan sägas att även om begreppet
compassion fatigue ibland förekommer när man talar om lidande, speciellt i tidig forskning, är
det en teori som kritiserats och som nu förkastats av upphovskvinnan själv. Mot bakgrund av
detta kan man ifrågasätta dess tillämpbarhet.
3.2.3 Campbells tre etiskt normativa regulatorer
Det teoretiska ramverk som följer bygger på antagandet om att det naturliga vid beskådande
av bilder av lidande är moraliskt gensvar i form av handling för att stoppa lidandet (Campbell
2004:63) (Sontag 2003:111) och att det media presenterar bilder av lidande i kontexter som
styr detta moraliska gensvar på olika sätt.
David Campbell har identifierat tre etiskt normativa regulatorer av medieinnehållet i
västerländsk journalistik (Campbell 2004:70). I likhet med John Taylor (Campbell 2004:59)
menar Campbell att det finns en utvecklad industristandard inom mediesfären där den
västerländska standarden för journalistik vad gäller avbildningar av döende och döda till viss
del finns reglerad av olika pressinstitutioner och i medieaktörernas interna riktlinjer. Det
handlar här om självcensur i produktionsledet och att man är väldigt försiktig i avbildandet av
död och förödelse. Campbell menar dessutom att de framställningar av lidande vi ser till viss
del kommit att censureras i käll- och publiceringsledet där man exempelvis inom amerikansk
militär sedan Vietnamkriget funnit sätt att kraftigt begränsa pressens tillgång till bilder av sina
krig, något som lett till ett nästan totalt bortfall av foton av döda i pressen medan det innan
dess var vanligt förekommande (2004:60). Detta påtalas också av Andén-Papadopoulos
(2009:923) i hennes studie kring krigen i Irak och Afghanistan. Campbell går så långt som att
tala om ”de dödas försvinnande” ur media (2004:60). Lilie Chouliaraki (Chouliaraki
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2009:527-528) presenterar begreppet ”politics of pity” som beskrivning av detta ramverk av
journalistiska val, varigenom man enligt vissa principer hanterar åskådarnas känslor gentemot
lidandets spektakel på sätt som i sin tur motiverar till moraliska gensvar i önskvärda
riktningar.

Den första regulatorn är att medieinnehållet ska uppfylla krav på smakfullhet och
anständighet vilket bannlyser avbildande av lidande/död i bild eftersom åskådarna har
aversion gentemot grymhet. Den andra att innehållet ska ha en viss typ av framställning där
bilder av lidande/död presenteras inom vissa textuella ramverk som ger viss mening till
avbildningen av grymhet. Exempelvis kan man i undantagsfall i efterhand visa bilder på döda
kroppar i rättegångssammanhang (Campbell 2004:60) precis som tidningen Expressen den 28
september 2011 publicerade en bild på Michael Jacksons döda kropp på sin förstasida
(www.bloggar.expressen.se). Dessa två regulatorer leder i sig till att avbildningar av död i
stort utesluts ifrån västerländska medier. Den tredje regulatorn är bevittnande med vilken
Campbell avser att bilderna presenteras på ett sådant sätt att man anspelar på religiösa eller
västerländskt kulturella strängar för att stärka autenticiteten i det bevittnade. (Chouliaraki
2009:522) Det senare sker (Chouliaraki 2009:528) genom att lidandet sublimeras genom att
estetiseras och genom framställning som spelar på kollektiva föreställningar, så kallad
föreställd gemenskap, vilka avgör om en person är värd vårt medlidande eller ej vilket
påverkar åskådaren vad gäller såväl känsla som handling (Chouliaraki 2009:529).

Chouliaraki beskriver användandet av pathos-konceptet som välanvänt inom politics of pity.
Pathos-konceptet är ett sätt att hantera just kravet på smakfullhet och anständighet inom
journalistiken (2009:529). I sin användning av pathos-begreppet lägger hon ett utökat innehåll
jämfört med det traditionella och menar att detta inom samtida fotojournalistik numera
kommit att innebära martyrskap. Bildframställningen av lidandet sker på ett sådant sätt att
sublimera lidandet till någonting vackert genom att koppla det till en idealistisk sak, aktivism
Detta metodiska grepp förvandlar lidandet från något som väcker skräck och anstöt till något
estetiskt. (Chouliaraki 2009:523). Sublimeringen av lidandet är nödvändig för att skydda
åskådarna ifrån trauma eftersom den västerländska kulturen inte sanktionerar att människors
död framställs offentligt, det är inte moraliskt accepterat. Sublimeringen medför i sig att
gränsen mellan historiska fakta och fiktion suddas ut i framställningen. (Chouliaraki
2009:528)
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Föreställd gemenskap fungerar på så vis att man framställer den lidande som ”den andre”
(Campbell 2004:64; Chouliaraki 2009:529) som är ovärdig vårt medlidande, vars lidande är
bortom vår politiska och moraliska angelägenhet (a.a. 2009:527), eller som en av ”oss” och
värdig medlidande. Campbell kallar detta kulturellt bedövat innehåll (Campbell 2004:64).
Den lidande andre kan exempelvis förintas semiotiskt genom att helt avlägsnas ur bilden, ur
syn för vår empati. Han eller hon kan också förintas genom att framställas på ett sådant sätt att
västerländsk civilisation ställs mot orientaliskt barbari där den lidande andre framställs som
representant för orientaliskt barbari, ovärdig vår empati. (Chouliaraki 2009:529) Ibland
handlar det inte om orientalism utan om mörk hudfärg, Campbell (2004:56) skriver om
fotografier av lynchningar av färgade i USA där de framställs som bytesdjur. Stuart Hall
skriver om hur svarta mäns kroppar i media generellt framställs antingen på samma vis som
kvinnokroppar, som passiva dekorativa konstobjekt – då i sportsammanhang, eller, som
våldsamma, destruktiva hot mot det vita samhället i form av rånare; våldtäktsmän; terrorister
och dylikt (1997:288).

Andén-Papadopoulos konstaterar i sin forskning att det i fallen då bilder av döda soldater
publicerats på sociala nätverk alltid handlade om denna typ av framställning (2009:927) av
den döde som den andre.
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4. METOD
4.1 Övergripande forskningsmetod och val av empiri
För att få svar på frågeställningen i syftet har jag valt att genomföra fallstudier. Jag har använt
tillämpat bekvämlighetsurval där jag använt alla dödsbilder jag själv kommit i kontakt med på
sociala nätverk som empiri, tre stycken. Det ena fallet är just publiceringen av Messy Myas
dödsbild på Twitter som beskrivs i inledningen, de andra två är spridningen av dödsbilder av
barn på Facebook.

4.2 Datainsamlingsmetod
Jag har samlat in empiri genom att studera publiceringarna på de sociala nätverken. I de fall
då det har varit möjligt har jag tagit skärmdumpar. Jag har också laddat ned bilderna ifrån de
sociala nätverken och i Fall 1 letat upp bilden på annan plats än den ursprungligen publicerats
eftersom den plockades ned så fort. Eftersom det i Fall 1 med publiceringen på Twitpic och
Twitter, till skillnad mot den på Facebook, inte funnits tillgång till aktuell information om
antalet återpubliceringar av dödsbilden i nuläget kontaktade jag Twitpic via e-post den 8
oktober 2011 med en förfrågan om att få ta del av denna information. Jag har hittills inte
erhållit något svar.

4.3 Val av analysmetod
Gerholm i Aspers et al. (2004:44f) menar att den kommunikativa processen inte kan ses som
linjär utan situationerad. Detta innebär att den sker inom ett ramverk av ett antal ”kinesiska
askar” där en sats, ett yttrande omsluts av ett uttryckssätt, gester, hållning, klädsel, social
status, plats, situation m.m. vilka påverkar tolkningen av vad som yttras. Han studerade
specifikt kommunikation genom tal men Åberg (i Aspers et al. 2004:46) menar detta bör gälla
också all medierad kommunikation. Enligt Gerholm (Aspers et al. 2004:46) innebär detta att
det alltid är mer intressant att undersöka hur någonting kommuniceras än vad som
kommuniceras. Kommunikationssituationen kan studeras utifrån två olika håll, dels genom att
studera bilden med dess kontext, dels genom att studera mottagarens situation (Ågren i Aspers
et al. 2004:51). Eftersom bilden som ursprungligen väckte mitt intresse för forskningsfrågan
publicerades på Twitter den 14 november 2010 och sedan plockades bort, är det i nuläget inte
möjligt att genomföra en receptionsstudie utan jag har istället valt metoden bildanalys.
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Inom studier av publicerade bilder har det varit vanligt att man använt semiotisk analys som
metod. Den semiotiska analysen i den form den kommit att slutligen sammanställas av Roland
Barthes utgår ifrån texten som huvuddel och bilden som ett slags extrainslag, något sekundärt
(Ågren i Aspers et al. 2004:46). Detta betyder inte att semiotisk analys inte kan tillämpas på
bilder utan Barthes (1997:25) menar att texten parasiterar på bilden, den tillför budskap av
andra ordningen. Texten duplicerar bilden och i övergången från ett medium till det andra
utvecklas andra ordningens budskap. (Barthes 1997:27) Semiotisk analys tar inte hänsyn till
kontexten vari publiceringen sker och utfallet av en sådan bör alltså vara oberoende av om
publicering skett i traditionell media eller på ett socialt nätverk. Med anledning av detta känns
metoden som rätt val utifrån min empiri och frågeställning och det bör göra teorin mer
applicerbar för just jämförelse.

Inom Cultural Studies-traditionen har en analyspraxis för studiet av publicering av bilder växt
fram där man beaktar kontexten på det sätt som Gerholm gjorde med talspråket. I beaktande
tas då, utöver den omedelbara mediala miljön, politisk kontext; historisk kontext och social
kontext (Campbell 2004:62f). Den har analysmetod jag valt att använda utgår således ifrån ett
Cultural Studies-perspektiv där specifika teorier kring publicering av avbildningen av döende
och död utvecklats i kombination med semiotisk analys. Teorierna utgår ifrån forskning som
behandlar publicering av bilder inom traditionella medier och just därför är de en bra
utgångspunkt för att just jämföra vad som särskiljer publiceringarna.

Utifrån mediet studien fokuserar på, sociala nätverk, har jag dessutom funnit nytta av
postmodern teori. Dessa teorier ger ett ramverk varigenom publiceringen av en bild kan
förstås och det är dessa jag utgår ifrån i min analytiska behandling av empirin utifrån den
semiotiska analysen.

4.4 Semiotik
Jag kommer i analysen utgå ifrån Barthes vidareutveckling av Saussures semiotik.
4.4.1 Semiotikens grunder
Semiotik utgår ifrån att kommunikation sker genom tecken som består i olika koder. Barthes
menar att meningsskapande i kommunikationen huvudsakligen skapas i två olika ”ordningar”.
I den första ordningens meningsskapande talar han om denotation vilket handlar om vad som
avbildas, den omedelbara perceptionen av något (Barthes 1977:17). Tecknet består på denna
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första nivå i sin tur i två analytiska nivåer (Fiske 1990:88) det betecknande och det
betecknade. Begreppet det betecknande motsvarar den del av tecknet som utgör det vi
uppfattar av det faktiska ”objektets” form, utseende m.m. Utöver detta har tecknet en del
kallad det betecknade som utgörs av de kulturella koncept tecknet representerar för oss genom
kulturella överenskommelser, de koncept vi använder för att ordna och kategorisera
företeelser.

I den andra ordningens meningsskapande talar Barthes om konnotation vilket handlar om hur
något är avbildat och de tolkningar vi utifrån detta utifrån personliga, kulturella och historiska
erfarenheter gör av tecknet. (Barthes 1977: 17, 18, 28)

Figur 1: Barthes modell, fritt från Fiske 1990:88

I den andra ordningen använder Barthes även begreppet myt, i innebörden system av
konnotationer som skapar en kulturs sätt att se på, förstå och uppfattar en företeelse (Fiske
1990:88). Myter verkar på så sätt att de naturaliserar de dominerande paradigmen i ett
samhälle genom att hantera historiska och samtida händelser utifrån den dominerande sociala
klassens perspektiv (Fiske 1990:89). Myten får historien att framstå som sanning (Fiske
1990:122), den förvränger meningen (Barthes 1972:120). Barthes (Barthes 1972:116) går så
långt som att säga att myten parasiterar på meningen i tecknen. Att utläsa myter handlar enligt
Barthes om att benämna koncept (Barthes 1972:119). Ett exempel på detta kan vara hur
system av konnotationer refererar till myten ”Den amerikanska drömmen” för att upprätthålla
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åskådarnas tro på att var man är sin egen lyckas smed och att alla har lika förutsättningar att
nå hög status i det amerikanska samhället oavsett ursprung.

4.4.2 Speciellt för fotografier
I en vanlig semiotisk analys letar men efter koder på denotativ nivå och studerar hur de skapar
mening som sedan får följder på konnotativ nivå. När det gäller just studiet av fotot menar
Barthes att speciella omständigheter råder för analysen. (Barthes 1977:19)

Detta beror på hans tankar om att just fotot, av alla informationsstrukturer är det enda som
exklusivt består i och helt fylls av 1:a ordningens meningsskapande, det denoterade. (Barthes
1997:18) Barthes (1977:17) menar att när det gäller fotografier är det vi ser också det som vi
uppfattar, det betecknande är identiskt med det betecknade. Detta innebär att det inte finns
någon kodning som exempelvis skulle ha varit fallet om vi såg en kombination av bokstäver
som ”cykel” och uppfattade en faktisk cykel, inte svarta streck på vit bakgrund. Vi ser istället
den fotograferade cykeln direkt utan mellanliggande kodning. Det som är speciellt med just
fotografier är att konnotationen baseras på meddelanden utan kod, att koden skapas i
förhållanden som har med själva produktionen och framställningen att göra, inte i själva fotot.
Det som kallas fotots ”retorik” skapas på detta sätt. (Barthes 1997:19)
Barthes skriver specifikt om foton som publicerats i press att de har ”arbetats på, valts,
komponerats, konstruerats och behandlats enligt professionella, estetiska eller ideologiska
normer”. Det är härigenom konnotationerna kommer in. Konnotationerna är inte påtagliga i
själva fotot utan i fenomen kring själva produktionen och receptionen. (Barthes 1997:19)
Infogandet av andra ordningens mening i det fotografiska meddelandet, implementeras på
olika stadier i produktionen av fotografiet: bildval, teknisk behandling, inramning, layout och
utgör sammantaget kodningen av bildinnehållet. (Barthes 1997:20)
Barthes menar att konsekvensen för semiotisk analys av bilder blir denna: Eftersom
meddelanden saknar kod behöver man inte leta efter den betecknande delen i fotografierna vid
analys utan analys ska ske uteslutande på konnotativ nivå. (Barthes 1997:19)

Som nämnts i stycke 4.3 menar Barthes att texten verkar på så sätt att den förstärker bilden.
Texten duplicerar bilden och i övergången från ett medium till det andra utvecklas andra
ordningens budskap. Han konstaterar att det finns situationer där bilden är det primära och
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texten sekundär, tvärtom samt då bilden saknar tydlig koppling till texten. (Barthes 1997:27)
Barthes menar att bildtexten förstärker bildens konnotationer (Barthes 1997:28).

4.5 Praktisk analysmetod
Sammanfattningsvis kommer analysen utifrån detta att gå ut på att identifiera om
konnotationerna ligger i linje eller avviker ifrån de som förekommer vid publicering av
lidande och död i traditionella medier. Vad som blir intressant blir då att utifrån Campbells tre
etiskt normativa regulatorer identifiera huruvida just framställningen av bilderna konnoterar
smakfullhet och anständighet; samt om den konnoterar meningsfullhet i publikationen
exempelvis genom estetik eller pathos samt om de konnoterar offret som den andre

4.6 Metodsvårigheter
En allmän svårighet i metoden var, som nämnts i avsnitt 3.2, svårigheten att komma åt att
mäta hur många gånger bilden av Messy Mya återpublicerades. Eftersom publiceringarna inte
längre går att komma åt på Twitter kan det även finnas variationer i den textuella kontexten
som inte uppmärksammas i fallstudien.
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5. EMPIRI & ANALYS
Min empiri består i publikationen av tre bilder av döda människor som publicerats i hög
omfattning på sociala nätverk. Den första publicerades ursprungligen på Twitter och de
andra två har jag uppmärksammat när de publicerats på Facebook medan det naturligtvis
kan vara så att de även publicerats i andra sammanhang tidigare. I ett av fallen framgår det
att publikation har skett tidigare.

5.1 Fall 1: Messy Myas dödsbild
Den första publiceringen är dödsbilden av 22-årige Messy Mya
(Anthony M. Barre), komiker och rapartist på väg mot
berömmelse baserad i New Orleans, se figur 2. Den
publicerades på Twitters länkade sida för bildvisning, Twitpic,
av en person vars identitet inte är känd för allmänheten, sedan
delades bilden, alltså återpublicerades, i så stor omfattning att
det blev ett av de så kallade trending topics på Twitter, alltså
ett av det mest förekommande inslagen globalt sett just då.
Bilden publicerades på Twitpic under rubriken ”Messy Mya
Figur 2: Messy Mya
Källa: http://hit.zeo.hk

death pic” och länkades med enbart den texten till Twitter. De
kopierades också, publicerades under rubriken ”Messy Mya

death photo” och länkades likaså. Bilden delades direkt ifrån Twitpic till en stor mängd
Twitterkonton av lika många Twitteranvändare. Utöver att bilden delats direkt ifrån Twitpic
återpublicerades den av många Twitteranvändare genom så kallat retweet där man
återpublicerar en tweet direkt på Twitter utan att gå via Twitpic. Förloppet finns återgivet i
flera artiklar och bloggar på Internet, exempelvis på http://www.celebritysmackblog.com, där
det framkommer att han var son till en lokalpolitisk aktör. Messy Mya var framför allt känd
för sina Youtubeklipp där innehållet huvudsakligen består i honom själv i olika miljöer där
han förolämpar människor (http://www.nola.com).
Av hans klipp som förekommer på Youtube framkommer att han var bisexuell.

5.2 Analys av Fall 1
Det denoterade i bilden är en ung man liggandes framstupa med ansiktet i en pöl av blod
medan händer från två olika personer förefaller kontrollera hans puls och en mobiltelefon
sträcks ut och fotar mannen. Mannen har flätat svart hår och en relativt mörk hudton.
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Bilden av Messy Mya är för det första otypisk i det att den överhuvudtaget publicerades
eftersom det föreställer en död person. Den textuella inramningen säger ingenting utöver att
denotera innehållet, den skapar inte mening i publikationen. Bildens framställning konnoterar
inget som kan befoga väckande av moraliskt agerande hos åskådaren. Bilden uppfyller inte
alls kraven på smakfullhet och anständighet som Campbell menar präglar västerländsk
journalistik, den konnoterar motsatsen till detta. När det gäller huruvida bilden konnoterar
offret som den andre, den sociala kontexten, är det oklart om de flesta som valde att
återpublicera bilden av Messy Myas döda kropp visste vem han var. Om så var fallet måste
man ta för givet att dessa var amerikaner. Messy Mya var helt enkelt inte speciellt känd
utanför USA. Twitteranvändare ifrån USA skulle inte uppleva Messy Mya som utländsk,
vilket skulle ha kunnat föranleda att man ser honom som den andre och inte behöver känna
med i lika stor utsträckning som om han var en av ”oss”. Däremot var han icke-vit i hudfärg
vilket syns i bild och konnoterar ”de” istället för ”oss”. Detta kan ha påverkat bilden av
honom som avvikande och genom ett system av konnotationer identifierat placerat honom i
den mytiska rollen som den andre, alltså ovärdig vårt medlidande, för många, möjligtvis
genom myten om den färgade, våldsamme, kriminelle mannen, i detta kanske som offer för
sin egen våldskultur. Hos de personer som kände till hans avvikande sexuella läggning vilken
inte framgår av bilden kan denna myt ha varit ännu starkare. Det kan inte påstås att
framställningen konnoterar konst eller pathos.

Det som konnoteras i motsats till smakfullhet och anständighet kan sägas vara det i
sammanhang som berör det karnevaleska kallas ”groteskt”. Kanske handlar det också här om
att det karnevaleska tagit över på grund av medietypen. Inom det karnevaleska ser vi även
förekomsten av omkastade maktförhållanden, där den av låg status plötsligt har makten över
den med hög status. Messy Mya hade en viss kändisstatus och hans komik på Youtube går ut
på att håna människor. Här ser vi hur kändisen är den offentligt uthängde, exponerad i
känsligt tillstånd på Internet precis som han själv gjort med människor medan han levde. Ett
slags omvänt maktförhållande, de lågas triumf över den höge? Om så är fallet, skulle syftet
med återpubliceringen till viss del kunna vara att utlösa skratt? Inom karnevalen ska ju inte
det rena hånskrattet ha någon plats. Mer än skratt handlar det kanske mer om underhållning,
kanske av den våldspornografiska sort Sontag nämner
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5.3 Fall 2: Barn som misshandlats till döds av mamma
Den andra publiceringen är en bild (se figur 3) av ett barn som i medföljande bildtext uppges
vara dött. Bilden laddades upp på www.facebook.com av användaren Akas Bakhsi den 20
september 2011 och hade inom åtta timmar redan delats – alltså återpublicerats, 32 gånger av
andra Facebookanvändare, se skärmdump av publiceringen i bilaga 1. Någon gång under
vecka 41 plockades bilden ned efter att ha delats många fler gånger än så. Den textuella
inramningen är följande:
This is a sad story, this little poor child, told her mother: "Mom, I painted the sheets with
lipstick, " outraged mother struck the child unconscious. Then she apologized for what she
had done and asked the child's eyes opened, but it was too late. Her little heart had stopped.
Bedroom sheets read ... "Mom, I love you. " Add this to your wall for one hour and show that
you are against child abuse ♥

Figur 3: Dödsbild Fall 2
Källa: Facebook.com, Se bilaga 1

5.4 Analys av Fall 2
Det denoterade i bilden är ett barns, kanske en flickas, ansikte som utsatts för någon form av
yttre våld och uppvisar sår och blodfläckar. Barnet har slutna ögon och förefaller vila huvudet
mot någonting mjukt, liggandes. I munnen har barnet en napp.

Även i detta fall rör det sig om en otypisk publicering eftersom bilder av döda regelmässigt
inte förekommer. Den textuella inramningen är viktig för att vi ska se personen på bilden som
död. Vi kan förvisso inte säkert fastslå att hon är det, eftersom personen inte är identifierad
och det inte går att kontrollera om det som uppges i texten stämmer. Klart är dock att det
åsyftas i texten att personen på bilden är död. Bilden konnoterar motsatsen till smakfullhet och
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anständighet som utgör Campbells första etiskt normativa regulator. Framställningen av
bilden sker i en textuell politisk kontext som kan sägas konnotera aktivism och agerande mot
barnmisshandel och därigenom skapas mening, publiceringen blir på något sätt befogad och
meningsfull och inte bara ett våldspornografiskt spektakel. Vad gäller den tredje regulatorn är
det fruktansvärda i bilden är inte sublimerat genom att ha estetiserats, konnotationen konst
saknas. Offrets etniska eller nationella ursprung anges inte. Bilden röjer heller inga detaljer
kring detta utom att vi kan se att hudfärgen på barnet är vit och att ögonen inte är snedställda
på östasiatiskt vis, vilket alltså ger konnotationen ”oss” till skillnad mot ”de”.

Även i detta fall kan vi konstatera att bilden på något sätt kan lyda under någon av de tre
etiskt normativa regulatorerna, i detta fall just den andra.

Liksom bilden av Messy Mya konnoterar denna det karnevaleskt groteska, det vanställda.

5.5 Fall 3: Barn som dött genom abort
Bilden (se figur 4) laddades upp på Facebook den 23 juli 2011 av användaren Ghie Fetalino.
Av bildtexten framgår att denne användare i sin tur tagit innehållet ur en publikation som
skett den 11 juli 2010. Screenshot av publiceringen återfinns i Bilaga 2. Bildtexten är väldigt
omfattande och återges i bilaga 2. Sammanfattningsvis kan sägas att det är en text där det
döda barnet i första person talar på ett sätt som ifrågasätter abort.

Figur 4: Dödsbild Fall 3
Källa: Facebook.com, Se bilaga 2
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5.6 Analys av Fall 3
Bilden denoterar ett barn med navesträng täckt i vätska och blod, inte färdigutvecklat som
nyfödda barn normalt sett är. Barnet ligger i fosterställning på ett mjukt underag som
missfärgats av vätska och blod. Textinnehållet i bildtexten kan sammanfattningsvis beskrivas
som ett gripande klagomål på att abort förekommer.
Denna bild är även den otypiskt eftersom den avbildar en död människa. I detta fall kan vi
vara helt säkra på att den avbildade är död, det framgår tydligt av bilden. Här konnoteras
mycket kraftigt vad som kraftigt strider mot krav på smakfullhet och anständighet. Bildens
framställning sker i en politisk textuell kontext som skapar konnoterar aktivism mot aborter
och där bilden har funktionen dels att visa att den som dödas genom abort är en liten
människa, dels påvisa den oerhörda grymheten i ingreppet. Det finns absolut inget i
framställningen som tyder på att syftet med återpubliceringarna är våldspornografiskt. När det
gäller bevittnadet som regulator kan vi varken se att lidandet sublimerats genom att konnotera
estetik, pathos eller att den avbildade utpekas som den andre, ovärdig vårt medlidande.

Bilden konnoterar starkt det motbjudande, groteska vilket förstärks av bildtexten. Återigen ser
vi inslag av det karnevaleska.

6. SLUTSATSER & SLUTDISKUSSION
Innehållet i bilderna i mina fallstudier har vissa egenskaper som passar mönstret för de hur
bilder av döda kan framställas i media. Andén-Papadopoulos kunde konstatera samma sak
beträffande den empiri hon använt i sin studie. Detta talar för att slutsatserna ifrån min studie
kan ha en vis generaliserbarhet, vilken även borde vara stärkt av bildernas representativitet
vad gäller kön och spridning åldersmässigt hos de avbildade. Trots att de i viss mån följer
mönstret för hur bilder av döda publiceras, framställningen sker på så sätt att de avbildar
antingen en person ovärdig vårt medlidande eller presenteras som meningsfulla, skulle
bilderna troligtvis inte ha publicerats hos någon traditionell medieaktör eftersom de inte
uppfyller medieindustrins standard för smakfullhet och anständighet. Bilder av just döda
förekommer nästan inte alls i traditionell media.
Kanske den historiska kontexten spelar in här när det gäller traditionen att exponera lidande i
folkliga sammanhang. Kanske kan Messy Myas egna komik ha bidragit till behandlingen av
hans dödsfoto? Hans komik på Youtube går ut på att håna människor. Kanske ansåg man att
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han kunde bli behandlad på detta sätt, hängas ut offentligt, eftersom det var precis detta han
själv gjorde medan han levde. Han var också att betrakta som kändis i viss mån, vilket under
hans livstid innebar att han var att betrakta som med mer makt än gemene man, en makt han
berövats helt i det avbildade tillståndet. Ett slags omvänt maktförhållande, de lågas triumf
över den höge? När det gäller möjligheten att Messy Myas dödsfoto återpublicerades av
personer som inte kände till vem han var, kan det också ha handlat om det som Susan Sontag
skriver om USA, som lika gärna skulle kunna tillämpas på global nivå, att våld blivit
underhållning, lockelsen i det våldspornografiska. Det kan handla om att när gränsen mellan
åskådare och producent suddas ut som det gör på sociala nätverk, att det karnevaleska tar över
och visar upp det groteska.
Studien visar att återpubliceringen av dödsbilder på sociala nätverk är otypiska jämfört med
de som enligt tidigare forskning sker i traditionella medier där dödsbilder normalt inte
förekommer. Jag har kunnat fastslå att publiceringen av dödsbilder på sociala nätverk i viss
mån följer de mönster för avbildning av lidande och död som förekommer i media när detta
undantagsvis sker. Att publiceringarna till viss del följer mönstret för publicering i
traditionella medier betyder inte att de skulle ha publicerats i sådana. Det är avvikande ifrån
forskningsresultat inom traditionell media att publiceringarna förekom och här visar studien
att orsaken relaterar mindre till bildframställningarna och mer om mediemiljön de publiceras
i. Gatekeeperfunktionen i de traditionella medierna skulle med största sannolikhet ha hindrat
dessa bilder från att publiceras medan denna funktion till största delen satts ur spel i de sociala
nätverken. Bilderna hinner återpubliceras i hög omfattning på de sociala nätverken innan de
stoppas genom anmälningar om stötande innehåll på grund av nätverkens karnevaleska natur.

Nätet har blivit ett torg där man likt i de romerska karnevalerna blir åskådare och
medproducent till publicering av groteska dödsbilder. Har de sociala nätverken satt det
västerländska medieaktörernas självcensur ur spel? Kommer vi nu att få se medierade bilder
av döda i mycket högre omfattning än de senaste decennierna, sedan Vietnamkriget? Ska vi
enskilda människor behöva oroa oss för att få se bilder av våra nära och kära spridda över
Facebook eller Twitter? Ska jag som enskild individ behöva oroa mig för att bli känd på nätet
om jag dör på en offentlig plats, speciellt om jag är mörkhyad eller på annat sätt avviker ifrån
den stereotypa normen av ”oss”? Vill vi ha det så här?
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Bilaga 1: Skärmdump av publicering på Facebook Fall 2

23

Bilaga 2: Skärmdump av publicering på Facebook Fall 3

INSPIRING . Promise napaiyak ako dito :'(
(Författarens översättning via Google translate från arabiska “jag började gråta här”)

THIS IS A STORY.
PLEASE READ !!!!

Hi Mommy!
Share Sunday, July 11, 2010 at 1:16pm

Hi, Mommy. I'm your baby. You don't know me yet, I'm only a few weeks old. You're going to
find out about me soon, though, I promise. Let me tell you some things about me. My name is
John, and I've got beautiful brown eyes and black hair. Well, I don't have it yet, but I will
when I'm born. I'm going to be your only child, and you'll call me your one and only. I'm
going to grow up without a daddy mostly, but we have each other. We'll help each other, and
love each other. I want to be a doctor when I grow up.

You found out about me today, Mommy! You were so excited, you couldn't wait to tell
everyone. All you could do all day was smile, and life was perfect. You have a beautiful smile,
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Mommy. It will be the first face I will see in my life, and it will be the best thing I see in my
life. I know it already.

Today was the day you told Daddy. You were so excited to tell him about me! ...He wasn't
happy, Mommy. He kind of got angry. I don't think that you noticed, but he did. He started to
talk about something called wedlock, and money, and bills, and stuff I don't think I
understand yet. You were still happy, though, so it was okay. Then he did something scary,
Mommy. He hit you. I could feel you fall backward, and your hands flying up to protect me. I
was okay... but I was very sad for you. You were crying then, Mommy. That's a sound I don't
like. It doesn't make me feel good. It made me cry, too. He said sorry after, and he hugged you
again. You forgave him, Mommy, but I'm not sure if I do. It wasn't right. You say he loves
you... why would he hurt you? I don't like it, Mommy.

Finally, you can see me! Your stomach is a little bit bigger, and you're so proud of me! You
went out with your mommy to buy new clothes, and you were so so so happy. You sing to me,
too. You have the most beautiful voice in the whole wide world. When you sing is when I'm
happiest. And you talk to me, and I feel safe. So safe. You just wait and see, Mommy. When I
am born I will be perfect just for you. I will make you proud, and I will love you with all of my
heart.

I can move my hands and feet now, Mommy. I do it because you put your hands on your belly
to feel me, and I giggle. You giggle, too. I love you, Mommy.

Daddy came to see you today, Mommy. I got really scared. He was acting funny and he wasn't
talking right. He said he didn't want you. I don't know why, but that's what he said. And he hit
you again. I got angry, Mommy. When I grow up I promise I won't let you get hurt! I promise
to protect you. Daddy is bad. I don't care if you think that he is a good person, I think he's
bad. But he hit you, and he said he didn't want us. He doesn't like me. Why doesn't he like me,
Mommy?

You didn't talk to me tonight, Mommy. Is everything okay?

It's been three days since you saw Daddy. You haven't talked to me or touched me or anything
since that. Don't you still love me, Mommy? I still love you. I think you feel sad. The only time
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I feel you is when you sleep. You sleep funny, kind of curled up on your side. And you hug me
with your arms, and I feel safe and warm again. Why don't you do that when you're awake,
any more?

I'm 21 weeks old today, Mommy. Aren't you proud of me? We're going somewhere today, and
it's somewhere new. I'm excited. It looks like ahospital, too. I want to be a doctor when I grow
up, Mommy. Did I tell you that? I hope you're as excited as I am. I can't wait.

...Mommy, I'm getting scared. Your heart is still beating, but I don't know what you are
thinking. The doctor is talking to you. I think something's going to happen soon. I'm really,
really, really scared, Mommy. Please tell me you love me. Then I will feel safe again. I love
you!

Mommy, what are they doing to me!? It hurts! Please make them stop! It feels bad! Please,
Mommy, please please help me! Make them stop!

Don't worry Mommy, I'm safe. I'm in heaven with the angels now. They told me what you did,
and they said it's called an abortion.

Why, Mommy? Why did you do it? Don't you love me any more? Why did you get rid of me?
I'm really, really, really sorry if I did something wrong, Mommy. I love you, Mommy! I love
you with all of my heart. Why don't you love me? What did I do to deserve what they did to
me? I want to live, Mommy! Please! It really, really hurts to see you not care
about me, and not talk to me. Didn't I love you enough? Please say you'll keep me, Mommy! I
want to live smile and watch the clouds and see your face and grow up and be a doctor. I
don't want to be here, I
want you to love me again! I'm really really really sorry if I did something wrong. I love you!

I love you, Mommy.
Every abortion is just…

One more heart that was stopped.
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Two more eyes that will never see.

Two more hands that will never touch.

Two more legs that will never run.

One more mouth that will never speak.
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