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ABSTRACT	  

	  

Att	  fånga	  en	  ikonisk	  bild	  är	  många	  fotografers	  önskedröm,	  det	  kan	  medföra	  berömmelse	  och	  
kommersiell	  framgång.	  Då	  forskare	  som	  Perlmutter	  och	  Hariman	  &	  Lucaites	  definierar	  ikoners	  
viktigaste	  egenskaper	  handlar	  det	  om	  att	  bilden	  ska	  vara	  tagen	  i	  samband	  med	  en	  historiskt	  viktig	  
händelse,	  att	  den	  kan	  sammanfatta	  något	  större,	  att	  den	  skapar	  en	  emotionell	  reaktion	  hos	  
betraktaren	  och	  får	  stor	  cirkulation,	  något	  som	  vår	  undersökning	  i	  stort	  bekräftar.	  Vi	  har	  i	  
föreliggande	  uppsats	  gjort	  en	  utförlig	  litteraturstudie	  av	  ett	  flertal	  forskares	  arbeten	  för	  att	  reda	  ut	  
vad	  en	  ikonisk	  nyhetsbild	  har	  för	  kännetecken.	  Litteraturanalysen	  har	  utmynnat	  i	  51	  kriterier	  där	  vi	  
tillämpat	  24	  i	  en	  jämförande	  bildanalys.	  Vi	  har	  då	  ställt	  ett	  urval	  internationellt	  kända	  ikoniska	  bilder	  
mot	  en	  grupp	  historiskt	  viktiga	  svenska	  bilder,	  och	  undersökt	  vilka	  likheter	  och	  skillnader	  som	  fanns	  i	  
våra	  bedömningar	  av	  dessa	  nyhetsbilder.	  Avslutningsvis	  har	  vi	  gjort	  en	  enkel	  kartläggning	  av	  
bildernas	  cirkulation	  på	  internet.	  
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Begreppet	  ikonisk	  nyhetsbild	  är	  inte	  svårbegripligt	  för	  gemene	  man,	  ikon	  är	  ett	  vedertaget	  ord	  även	  
utanför	  akademiska	  kretsar.	  Det	  går	  att	  associera	  till	  vad	  en	  ikonisk	  nyhetsbild	  skulle	  kunna	  vara	  då.	  
”Jaha,	  typ	  som	  Kennedy-‐mordet”,	  eller	  ”den	  där	  nakna	  flickan	  i	  Vietnam”	  har	  personer	  med	  ett	  
fotointresse	  som	  vem	  som	  helst	  sagt	  frågande	  när	  vi	  förklarat	  vad	  vi	  skriver	  vår	  uppsats	  om,	  och	  de	  
har	  haft	  rätt	  i	  sina	  gissningar.	  Både	  filmrutorna	  från	  mordet	  på	  John	  F.	  Kennedy	  och	  bilden	  på	  
napalmskadade	  Kim	  Phuc	  från	  Vietnamkriget,	  tillhör	  gruppen	  ikoniska	  bilder	  som	  kan	  definieras	  
genom	  bildkollaget	  här	  ovanför.	  En	  enkel	  sökning	  på	  internet	  genererar	  massvis	  med	  förslag	  på	  
ikoniska	  bilder	  och	  personliga	  eller	  redaktionella	  topplistor	  med	  dem.	  Emellertid	  är	  betydelsen	  av	  
ikonisk	  nästan	  aldrig	  förklarad,	  i	  sådana	  forum.	  

Inom	  bildforskningen	  är	  förhållandet	  motsatt,	  det	  ägnas	  ingen	  tid	  åt	  att	  rabbla	  upp	  haranger	  med	  
bilder	  som	  är	  ikoniska,	  här	  uppehåller	  man	  sig	  i	  stället	  med	  egenskaper	  hos	  de	  ikoniska	  bilderna	  och	  
varför	  de	  är	  ikoniska.	  Hariman	  &	  Lucaites,	  som	  är	  några	  av	  de	  mest	  dedikerade	  författare	  inom	  
forskningsgrenen,	  ställer	  upp	  fyra	  villkor	  som	  de	  anser	  måste	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  en	  
fotojournalistisk	  bild	  ska	  kunna	  benämnas	  ikonisk	  (2007:27):	  Det	  ska	  vara	  en	  bild	  som	  många	  känner	  
igen	  och	  minns	  att	  de	  har	  sett	  förut,	  som	  dessutom	  anses	  avbilda	  en	  historiskt	  viktig	  händelse,	  som	  
förmår	  aktivera	  en	  stark	  känslomässig	  reaktion	  eller	  identifikation,	  och	  som	  slutligen	  reproducerats	  
inom	  ett	  flertal	  olika	  medier,	  genrer	  och	  ämnesområden.	  Enligt	  Hariman	  &	  Lucaites	  är	  det	  endast	  ett	  
fåtal	  nyhetsbilder	  i	  världen	  som	  uppfyller	  alla	  dessa	  krav:	  

they	  are	  the	  …	  small	  set	  (of)	  …	  photos	  that	  stand	  out	  …	  above	  the	  billions	  of	  other	  
images	  scattered	  through	  media	  space	  ...	  that	  stand	  out	  …	  from	  …	  the	  long	  list	  of	  
influential	  photos	  …	  over	  time	  …	  fifteen,	  twenty,	  maybe	  thirty	  at	  the	  most	  across	  a	  
span	  of	  generations	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:2,6).	  

Bland	  annat	  Perlmutter	  (1998)	  pekar	  på	  ikonens	  kraft	  att	  sammanfatta	  händelseförlopp	  och	  vinkla	  
nyheter	  på.	  En	  ikon	  har	  större	  chans	  att	  bli	  ihågkommen	  och	  betydelsefull,	  varför	  det	  är	  varje	  
fotografs	  dröm	  att	  lyckas	  få	  en	  ikonisk	  bild.	  Ikonforskningen	  som	  hittills	  bedrivits	  är	  gjord	  av	  en	  klar	  
majoritet	  amerikanska	  forskare,	  och	  de	  har	  i	  huvudsak	  utgått	  från	  den	  amerikanska	  diskursen	  och	  
bilder	  som	  berört	  USA.	  Sverige	  är	  ett	  mycket	  litet	  land	  i	  jämförelse	  och	  det	  finns	  vad	  vi	  vet	  ingen	  som	  
har	  undersökt	  om	  det	  förekommer	  några	  svenska	  bilder	  på	  samma	  nivå	  som	  ikonerna	  överst	  på	  
sidan.	  Vårt	  intresse	  ligger	  därmed	  i	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  en	  ikonisk	  nyhetsbild	  är	  och	  undersöka	  ett	  urval	  
svenska	  bilders	  relation	  till	  ikonbegreppet.	  
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SYFTE,	  FRÅGESTÄLLNING,	  AVGRÄNSNINGAR	  
	  

Alla	  nyhetsbilder	  blir	  inte	  ikoniska	  och	  det	  måste	  rimligen	  krävas	  särskilda	  visuella	  kvaliteter	  av	  ett	  
sådant	  fotografi.	  Men	  det	  finns	  troligen	  även	  mediespecifika,	  ekonomiska,	  sociala	  och	  politiska	  
faktorer	  med	  i	  bakgrunden	  när	  en	  nyhetsbild	  av	  klass	  i	  sällsynta	  fall	  upphöjs	  till	  ikonisk	  status.	  
Dessutom	  påverkar	  kulturella	  och	  historiska	  faktorer	  vilka	  nyhetsbilder	  som	  kommer	  att	  ta	  plats	  i	  vårt	  
kollektiva	  medvetande,	  enligt	  Sturken	  (1997),	  som	  likt	  många	  andra	  forskare	  utgår	  från	  den	  
amerikanska	  mediehistorien.	  Av	  vår	  litteraturlista	  framgår	  alltså	  att	  vi	  inte	  funnit	  många	  publicerade	  
arbeten	  om	  ikoniska	  nyhetsbilder	  från	  det	  svenska	  nyhetsflödet,	  vilket	  är	  ett	  av	  skälen	  bakom	  vårt	  
intresse	  för	  det	  valda	  ämnet.	  	  

Vårt	  syfte	  blir	  därför	  först	  och	  främst	  att	  försöka	  reda	  ut	  vad	  som	  gör	  en	  bild	  ikonisk,	  d.v.s.	  att	  mer	  i	  
detalj	  undersöka	  vad	  den	  internationella	  forskningen	  anser	  vara	  kännetecknande	  för	  en	  ikonisk	  
nyhetsbild,	  i	  form	  av	  ett	  antal	  kriterier	  som	  går	  att	  pröva	  på	  ett	  empiriskt	  material.	  Därefter	  vill	  vi	  ta	  
reda	  på	  om	  det	  finns	  några	  svenska	  nyhetsbilder	  som	  kan	  sägas	  motsvara	  dessa	  ikoniska	  egenskaper.	  
Vi	  tänker	  närmare	  bestämt	  använda	  ett	  urval	  internationella	  ikoniska	  nyhetsbilder	  (bilaga	  2)	  som	  
referensram	  när	  vi	  studerar	  ett	  relevant	  svenskt	  bildmaterial,	  som	  förknippas	  med	  viktiga	  händelser	  i	  
Sveriges	  moderna	  historia,	  och	  som	  bedömts	  vara	  bildjournalistiskt	  intressanta	  och	  anses	  ha	  någon	  
form	  av	  symbolvärde.	  Av	  intresse	  blir	  alltså	  om	  vi	  kan	  skönja	  några	  ikoniska	  egenskaper	  bland	  de	  
svenska	  nyhetsbilderna,	  och	  den	  tillhörande	  frågeställningen	  kan	  då	  formuleras	  som	  en	  jämförelse.	  
Om	  vi	  jämför	  en	  grupp	  svenska	  nyhetsbilder	  med	  en	  grupp	  internationella	  ikoniska	  nyhetsbilder,	  
kommer	  vi	  då	  att	  på	  gruppnivå	  upptäcka	  någon	  skillnad	  vid	  en	  granskning	  av	  dessa	  båda	  bildurval	  
med	  utgångspunkt	  från	  ett	  antal	  kriterier	  på	  ikoniska	  nyhetsbilder	  som	  vi	  hittat	  i	  litteraturen?	  Vi	  är	  
också	  intresserade	  av	  likheter	  mellan	  grupperna	  och	  vill	  även	  bilda	  oss	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  
kriterier	  på	  ikonicitet	  som	  verkar	  vara	  uppfyllda	  rent	  allmänt	  i	  vårt	  material.	  

Den	  avgränsning	  vi	  ser	  oss	  nödsakade	  att	  göra	  innebär	  att	  vi	  i	  vår	  jämförelse	  i	  huvudsak	  väljer	  att	  
fokusera	  på	  sådana	  kriterier	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder	  som	  en	  fotograf	  har	  någon	  möjlighet	  att	  
påverka.	  Vi	  har	  för	  det	  första	  inte	  resurser	  att	  närmare	  utreda	  i	  vilken	  utsträckning	  bildens	  cirkulation	  
efter	  publiceringen,	  eller	  den	  rådande	  samhällsdebatten,	  funnits	  med	  bland	  de	  faktorer	  som	  tycks	  ha	  
samband	  med	  bildens	  ikoniska	  status.	  Och	  för	  det	  andra	  måste	  fotografen	  också	  vara	  en	  betydande	  
faktor	  i	  den	  process	  som	  ligger	  bakom	  uppkomsten	  av	  ikoniska	  nyhetsbilder	  och	  bildernas	  eventuella	  
påverkan	  på	  allmänheten.	  Denna	  brist	  på	  kännedom	  om	  de	  historiska	  diskurserna	  medför	  även	  att	  vi	  
måste	  avstå	  från	  att	  bedöma	  vissa	  saker	  som	  fotografen	  trots	  allt	  bör	  ha	  haft	  en	  viss	  möjlighet	  att	  
påverka,	  exempelvis	  om	  fototillfället	  resulterade	  i	  en	  bild	  som	  bekräftade	  eller	  utmanade	  den	  
aktuella	  tidens	  rådande	  föreställningar	  eller	  politiska	  ideologier,	  för	  att	  ta	  ett	  exempel	  som	  
diskuterats	  inom	  litteraturen.	  	  

Vi	  väljer	  att	  i	  huvudsak	  intressera	  oss	  för	  sådana	  nyhetsbilder	  som	  inte	  är	  aktuella	  utan	  koncentrerar	  
oss	  på	  dem	  som	  ligger	  ett	  varierande	  antal	  år	  tillbaka	  i	  tiden.	  Därmed	  kan	  vi	  vara	  mer	  säkra	  på	  att	  det	  
verkligen	  handlar	  om	  ikoniska	  nyhetsbilder	  -‐	  inte	  ikoniska	  nyhetsbilder	  som	  ännu	  inte	  hunnit	  bli	  
ikoniska.	  Och	  som	  enda	  kontroll	  av	  bildernas	  spridning	  gör	  vi	  en	  bildsökning	  på	  Google,	  som	  
åtminstone	  bör	  kunna	  ge	  en	  antydan	  om	  bilderna	  idag	  uppnått	  någon	  spridning	  på	  internet	  efter	  sin	  
ursprungliga	  publicering.	  
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TEORI	  
	  

Avsikten	  med	  följande	  teoriavsnitt	  är	  att	  ge	  läsaren	  en	  inledande	  förståelse	  av	  den	  ikoniska	  
processen	  inom	  bildjournalistiken,	  om	  dess	  förutsättningar	  och	  effekter,	  så	  som	  dessa	  beskrivits	  	  	  	  	  	  
av	  den	  dialog	  som	  förs	  mellan	  forskarna	  på	  området.	  Vi	  börjar	  i	  de	  generella	  mediateorierna	  för	  	  	  	  	  	  
att	  sedan	  mer	  specifikt	  närma	  oss	  den	  grupp	  av	  nyhetsbilder	  forskarna	  valt	  att	  kalla	  ikoniska.	  	  	  

	  

FRAMING,	  VISUAL	  FRAMING,	  COUNTERFRAMING	  

När	  medierna	  lyfter	  fram	  och	  vinklar	  ett	  visst	  ämne	  sker	  detta	  genom	  att	  redaktionen	  betonar	  eller	  
fäster	  läsarens	  uppmärksamhet	  på	  vissa	  aspekter	  av	  den	  aktuella	  nyheten,	  och	  genom	  att	  vissa	  
argument	  tydliggörs	  på	  bekostnad	  av	  andra	  argument	  -‐	  en	  process	  känd	  under	  namnet	  framing	  
(Balnaves,	  Donald	  &	  Shoesmith	  2009:67):	  	  

To	  frame	  is	  to	  select	  some	  aspects	  of	  a	  perceived	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  in	  a	  
communicating	  text	  ...	  through	  repetition	  or	  by	  associating	  them	  with	  culturally	  familiar	  
symbols.	  (Entman	  i	  Balnaves	  et.	  al	  2009:67)	  
	  

Framing	  leder	  till	  att	  vissa	  delar	  av	  nyhetsinnehållet	  framstår	  som	  särskilt	  relevant	  eller	  uppenbart,	  
medan	  annan	  information	  framstår	  som	  mindre	  viktig.	  När	  denna	  framing	  dessutom	  stimulerar	  vissa	  
känslor	  och	  tankar	  hos	  läsaren	  talar	  man	  om	  priming	  (Balnaves	  et.	  al	  2009:68).	  Priming	  kan	  beskrivas	  
som	  en	  psykologisk	  process	  där	  nyhetsrapporteringens	  fokus	  på	  särskilda	  frågor	  eller	  aspekter	  i	  ett	  
skeende	  aktiverar	  vissa	  minnen,	  som	  är	  förknippade	  med	  dessa	  frågor	  eller	  händelser	  (Balnaves	  et.	  al	  
2009:132).	  	  

Processerna	  priming	  och	  framing	  är	  relaterade	  till	  varandra.	  Vissa	  forskare	  menar	  att	  begreppet	  
framing	  är	  en	  förlängning	  av	  begreppet	  priming,	  där	  den	  underliggande	  psykologiska	  mekanismen	  
handlar	  om	  vilken	  information	  som	  är	  tillgänglig	  för	  mediekonsumenten	  (accessibility).	  Framing	  kan	  
hur	  som	  helst	  ha	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  hur	  människor	  formar	  sina	  åsikter	  eller	  uppfattningar	  
om	  en	  händelse.	  Ett	  sätt	  att	  försöka	  definiera	  begreppet	  framing	  har	  varit	  att	  formulera	  sig	  i	  mycket	  
generella	  termer	  (”central	  organizing	  idea	  or	  story	  line…”),	  ett	  annat	  att	  arbeta	  med	  funktionella	  
definitioner,	  där	  man	  försöker	  specificera	  vad	  en	  framing	  åstadkommer;	  att	  den	  exempelvis	  leder	  till	  
vissa	  moraliska	  uppfattningar,	  resulterar	  i	  att	  något	  definieras	  som	  ett	  problem,	  eller	  att	  en	  viss	  
lösning	  på	  problemet	  framstår	  som	  den	  enda	  rätta.	  I	  forskningen	  kring	  framingprocesserna	  inom	  
nyhetsmedia	  (frame	  analysis)	  undersöks	  hur	  bilder,	  budskap,	  stereotyper,	  metaforer	  och	  olika	  
aktörer	  i	  medieinnehållet	  bidrar	  till	  att	  vissa	  aspekter	  av	  en	  fråga	  lyfts	  fram,	  väljs	  ut	  eller	  tydliggörs	  
(Entman,	  Matthes	  &	  Pellicano	  2009:175,	  176,	  188,	  183).	  

Enligt	  Griffin	  (2004:384)	  finns	  det	  även	  forskning	  kring	  fotografiers	  koppling	  till	  minnet	  och	  till	  vår	  
förmåga	  att	  komma	  ihåg	  nyheter	  som	  antyder	  att	  fotografierna	  framför	  allt	  verkar	  genom	  en	  priming	  
av	  redan	  existerande	  tolkningsscheman,	  där	  betraktarens	  minne	  kopplas	  till	  välbekanta	  kategorier	  av	  
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nyheter	  och	  nyhetsscenarier,	  snarare	  än	  genom	  deras	  rent	  beskrivande	  funktion	  som	  referenter	  till	  
verkligheten	  (referential	  or	  descriptive	  function):	  

More	  than	  they	  describe,	  photographs	  tend	  to	  symbolize	  generalities,	  providing	  transcending	  
frames	  of	  cultural	  mythology	  or	  social	  narratives	  in	  which	  the	  viewer/reader	  is	  led	  to	  process	  
and	  interpret	  other	  information	  on	  the	  page	  or	  screen.	  (Griffin	  2004:384)	  

	  
Griffins	  egna	  innehållsanalyser	  av	  bilder	  från	  Gulfkriget	  i	  amerikanska	  nyhetsmagasin	  demonstrerade	  
att	  fotografiernas	  innehåll	  tydligt	  avspeglade	  nyhetsrapporteringens	  fokus	  på	  bl.a	  krigsapparaten,	  
men	  analyserna	  visade	  också	  vilken	  övergripande	  bild	  av	  kriget	  som	  dessa	  tidningar	  konstruerade	  åt	  
läsarna	  -‐	  att	  bildernas	  motiv	  innebar	  en	  framing	  och	  förstärkning	  av	  vissa	  förhärskande	  teman	  i	  
nyhetsrapporteringen	  som	  rutinmässigt	  gav	  stöd	  åt	  Washingtons	  officiella	  verklighetsbeskrivning.	  
Exempelvis	  genom	  att	  fienden	  vanligen	  skildrades	  på	  ett	  stereotypt	  sätt	  (Griffin	  2004:384,	  399).	  

Griffins	  slutsats	  från	  sin	  egen	  och	  andras	  forskning	  blir	  att	  amerikanska	  mainstreammedier	  sedan	  
sjuttiotalet	  sällan	  publicerar	  fotografier	  som	  på	  ett	  självständigt	  sätt	  tillför	  konkret	  information	  eller	  
några	  nya	  perspektiv	  på	  nyhetshändelserna.	  Bilderna	  fungerar	  istället	  som	  enkla	  symboler	  för	  vissa	  
förutbestämda	  kategorier	  av	  innehåll,	  vilket	  innebär	  att	  betraktaren	  utsätts	  för	  en	  priming,	  eller	  en	  
påverkan,	  i	  riktning	  mot	  vissa	  dominerande	  tolkningsramar	  (frames)	  som	  redan	  är	  förankrade	  i	  den	  
officiella	  politiska	  diskursen.	  Griffins	  slutsatser	  från	  Gulfkriget,	  Afghanistan	  och	  Irak	  motsäger	  därmed	  
den	  tidigare	  föreställningen	  om	  den	  kritiska	  fotojournalistikens	  betydelse	  för	  att	  Vietnamkriget	  fick	  
ett	  slut	  -‐	  att	  vissa	  bilder	  lyckades	  vända	  folket	  mot	  sin	  regering	  (Griffin	  2004:399,400)	  -‐	  och	  stämmer	  
bättre	  överens	  med	  den	  s.k.	  kaskadteorin.	  En	  modell	  som	  postulerar	  att	  den	  dominerande	  framingen	  
inom	  nyhetsrapporteringen	  härstammar	  från	  maktens	  etablissemang,	  och	  sedan	  sprider	  sig	  nedåt	  via	  
medierna	  till	  allmänheten	  där	  det	  särskilt	  är	  den	  inledande	  nyhetsrapporteringens	  inramning	  som	  är	  
av	  betydelse	  (Entman	  i	  Andén-‐Papadopoulos	  2008:11).	  	  

Efter	  en	  diskursanalys	  av	  tortyrbilderna	  från	  Abu	  Ghraibfängelset	  konstaterar	  emellertid	  Andén-‐
Papadopoulos	  (2008:24)	  att	  Entmans	  kaskadteori	  kan	  omkullkastas	  tack	  vare	  den	  ”counter-‐framing”	  
eller	  cultural/political	  jamming	  (Balnaves	  et	  al.	  2009)	  som	  i	  det	  här	  fallet	  uppkom	  när	  tortyrbilderna	  
från	  Abu	  Grahib	  började	  cirkulera	  utanför	  mainstreammedierna:	  

…we	  should	  be	  careful	  not	  to	  overstate	  the	  power	  of	  a	  dominant	  news	  frame	  to	  guide,	  or	  
”prime”	  the	  general	  public´s	  responses	  to	  images	  and	  the	  events	  they	  represent	  (Andén-‐
Papadopoulos	  2008:24).	  

	  

IKONICITET:	  SPÄNNINGEN	  MELLAN	  BILDENS	  AVBILDANDE	  OCH	  SYMBOLISKA	  NIVÅ	  INOM	  
BILDJOURNALISTIKEN	  

Vad	  finns	  det	  då	  för	  koppling	  mellan	  bildjournalistikens	  uppgift	  och	  det	  faktum	  att	  vissa	  nyhetsbilder	  
når	  ikonisk	  status	  medan	  de	  flesta	  andra	  inte	  gör	  det?	  Och	  vilken	  effekt	  har	  en	  eventuell	  ikonicitet	  på	  
bildjournalistiken	  -‐	  eller	  på	  det	  sätt	  människor	  formar	  sin	  uppfattning	  om	  världen?	  	  

Frågan	  har	  bl.a.	  intresserat	  forskare	  inom	  området	  politisk	  kommunikation,	  eftersom	  ikoniska	  
nyhetsbilder	  använts	  som	  retoriska	  inslag	  i	  den	  utrikespolitiska	  debatten.	  En	  aspekt	  som	  diskuterats	  
av	  bl.a.	  Griffin	  och	  Zelizer	  handlar	  om	  motsättningen	  mellan	  den	  journalistiska	  bildens	  roll	  som	  
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föreställande	  avbildande	  referent	  till	  en	  händelse	  och	  den	  symboliska	  funktion	  som	  ikoniska	  
nyhetsbilder	  ofta	  tilldelas	  i	  nyhetsmedia.	  	  

Griffin	  (1999:143)	  berör	  ämnet	  bl.a.	  utifrån	  en	  utställning	  av	  krigsbilder	  på	  MOMA	  i	  slutet	  av	  andra	  
världskriget	  (Power	  in	  the	  Pacific).	  Den	  amerikanska	  bildjournalistiken	  hade	  där	  fått	  i	  uppdrag	  att	  
visualisera	  den	  amerikanska	  patriotismens	  handlingskraft	  i	  krig,	  och	  Griffin	  konstaterar	  att	  såväl	  
utställningens	  kuratorer	  som	  krigsfotograferna	  själva	  var	  väl	  medvetna	  om	  att	  det	  var	  bildernas	  
symbolvärde	  snarare	  än	  deras	  möjligheter	  att	  beskriva	  den	  faktiska	  krigssituationen	  som	  gav	  
utställningen	  dess	  möjlighet	  att	  stärka	  hemmaopinionen.	  

Griffin	  (2004:384)	  konstaterar	  vidare	  att	  alla	  studenter	  i	  bildjournalistik	  snabbt	  lär	  sig	  att	  det	  som	  
medierna	  efterfrågar	  är	  enkla,	  lättavlästa	  och	  slagkraftiga	  nyhetsbilder	  som	  på	  ett	  symbolladdat	  sätt	  
backar	  upp	  texten	  i	  artiklarna,	  där	  de	  ofta	  har	  till	  uppgift	  att	  fånga	  in	  läsarens	  blick.	  Den	  mer	  
faktamässiga	  och	  avbildande	  funktionen	  tonas	  således	  ned	  i	  den	  här	  typen	  av	  nyhetsbilder:	  	  

As	  easily	  recognized	  symbols	  and	  cues,	  they	  ‘stand	  in’…	  for	  the	  more	  elaborately	  detailed	  and	  
specific	  reporting	  and	  descriptive	  visualization	  that	  one	  might	  imagine	  in	  idealized	  news	  
coverage.	  As	  simple	  thematic	  cues,	  they	  frequently	  serve	  as	  the	  most	  highly	  visible	  markers	  of	  
news	  emphases	  and	  frames	  (Griffin	  2004:384).	  
	  

Även	  Kobré	  (2008)	  lyfter	  fram	  dilemmat	  för	  en	  pressfotograf	  som	  visserligen	  förväntas	  prioritera	  
journalistikens	  roll	  som	  absolut	  sanningsvittne	  men	  samtidigt	  måste	  vara	  tydligt	  pedagogisk,	  så	  att	  
läsaren	  snabbt	  kan	  ta	  till	  sig	  budskapet	  och	  dessutom	  förväntas	  leverera	  slagkraftiga	  säljande	  bilder	  
som	  står	  ut	  från	  sidorna	  och	  lockar	  köparen	  till	  läsning.	  Och	  även	  om	  Kobré,	  liksom	  Griffin	  i	  citatet	  
ovan,	  uttalar	  sig	  rent	  allmänt	  om	  bildjournalistik	  på	  en	  professionell	  nivå,	  och	  inte	  specifikt	  syftar	  på	  
just	  ikoner,	  så	  anses	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  av	  många	  utgöra	  själva	  höjdpunkten	  inom	  det	  
bildjournalistiska	  yrkeskunnandet	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:27).	  

Enligt	  vissa	  forskare	  finns	  det	  alltså	  risk	  för	  att	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  (och	  det	  sätt	  den	  används	  
på)	  alltför	  mycket	  förenklar	  och	  i	  huvudsak	  agerar	  på	  ett	  känslomässigt	  plan.	  Medan	  andra	  forskare	  
menar	  att	  sådana	  farhågor	  snarare	  bör	  ses	  ett	  uttryck	  för	  en	  förlegad	  och	  nedvärderande	  syn	  på	  
bildens	  funktion	  inom	  journalistiken	  eller	  inom	  kulturen	  i	  vidare	  mening.	  	  

Ett	  smakprov	  från	  denna	  debatt	  får	  vi	  när	  Andén-‐Papadopoulos	  (2008:8)	  karaktäriserar	  ett	  antal	  
tongivande	  bildteoretiker	  (bl.a.	  Walter	  Benjamin,	  Susan	  Sontag	  och	  Roland	  Barthes)	  som	  utpräglade	  
ikonoklaster,	  vilka	  enligt	  henne	  anklagar	  dokumentärfotografin	  för	  att	  dölja	  de	  politiska	  och	  
historiska	  realiteterna	  bakom	  en	  förförisk	  men	  oengagerad	  sentimentalism.	  Vidare	  lyfter	  Mendelson	  
&	  Smith	  (2006:200)	  i	  sin	  analys	  av	  Robert	  Capas	  Israelbilder,	  fram	  Barthes	  (omvända)	  tanke	  att	  det	  är	  
det	  denotativa	  innehållet	  i	  en	  dokumentär	  bild	  -‐	  att	  den	  avbildar	  verkliga	  föremål	  -‐	  som	  just	  
därigenom	  lyckas	  osynliggöra	  fotografens	  påverkan	  och	  därmed	  neutraliserar	  (maskerar)	  bildens	  
underliggande	  symboliska	  eller	  konnotativa	  innebörder.	  Vilket	  alltså	  gjorde	  det	  möjligt	  för	  Capa	  att	  
producera	  ett	  bildreportage	  som	  gav	  legitimitet	  åt	  de	  historiska	  myter	  som	  låg	  till	  grund	  för	  
upprättandet	  av	  staten	  Israel	  på	  palestinsk	  mark.	  

Denna	  tanke	  från	  Barthes	  tycks	  vara	  närvarande	  även	  i	  Andén-‐Papadopoulos	  (2003:95)	  undersökning	  
av	  cirkulationen	  av	  bilder	  från	  terroristattacken	  mot	  World	  Trade	  Center.	  I	  sin	  studie	  granskar	  hon	  
bl.a.	  en	  utställning	  på	  gräsrotsnivå	  där	  såväl	  amatörer	  som	  professionella	  pressfotografer	  kunde	  
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ställa	  ut	  sina	  fotografier	  av	  11/9.	  Andén-‐Papadopoulos	  förefaller	  ambivalent	  inför	  dessa	  fotografiers	  
möjlighet	  att	  erbjuda	  en	  sann	  återgivning	  av	  händelseförloppet,	  och	  hon	  varnar	  för	  att	  den	  avsedda	  
historiska	  realismen	  i	  den	  stora	  mängden	  bilder	  i	  själva	  verket	  kan	  ge	  ökat	  spelrum	  för	  ideologiska	  
och	  manipulerande	  budskap	  -‐	  just	  därför	  att	  dessa	  budskap	  inte	  framförs	  explicit	  och	  därigenom	  får	  
möjlighet	  att	  verka	  i	  det	  tysta.	  

Arrangörerna	  av	  denna	  kollektiva	  gräsrotsutställning	  hade	  för	  övrigt	  som	  programförklaring	  att	  man	  
ville	  distansera	  sig	  från	  mainstreampressens	  ideal	  om	  att	  hitta	  en	  enda	  ikonisk	  bild	  från	  11/9	  med	  
förmåga	  att	  representera	  hela	  det	  komplexa	  händelseförloppet	  runt	  attacken:	  ”the	  edited,	  out-‐of-‐
context,	  usually	  sensationalist	  presentation	  of	  one	  dramatic	  picture”	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003:94).	  
Utställningen	  kunde	  dock	  inte	  förhindra	  att	  en	  av	  mainstreammedias	  bilder	  från	  World	  Trade	  Center	  
uppnådde	  just	  denna	  status	  som	  ikonbild	  med	  oöverträffat	  symbolvärde:	  Stuart	  Franklin´s	  Flag	  rising	  
on	  Ground	  Zero.	  	  	  	  	  	  	  	  

I	  nära	  anslutning	  till	  den	  symboliska	  dimensionen	  hos	  ikoniska	  nyhetsbilder	  ligger	  den	  estetiska,	  där	  
ett	  extremfall	  som	  gett	  upphov	  till	  starka	  känslor	  utgörs	  av	  Holocaustbilderna.	  Hur	  ska	  ett	  trauma	  
som	  Förintelsen	  över	  huvud	  taget	  kunna	  representeras	  visuellt?	  Theodor	  Adorno	  var	  länge	  av	  den	  
bestämda	  uppfattningen	  att	  det	  måste	  vara	  helt	  uteslutet,	  rentav	  brottsligt,	  att	  använda	  sig	  av	  
konstnärliga/estetiska	  uttrycksmedel	  i	  återgivandet	  av	  dessa	  ofattbara	  händelser	  -‐	  eftersom	  en	  
estetisk	  upplevelse	  alltid	  innehåller	  något	  lustfyllt	  eller	  stimulerande,	  vilket	  leder	  till	  en	  trivialisering.	  
Han	  omprövade	  dock	  så	  småningom	  sin	  position	  och	  hänvisade	  då	  till	  konstens	  unika	  förmåga	  att	  
gestalta	  mänskligt	  lidande	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003:100).	  

Men	  tanken	  om	  motsättningen	  mellan	  det	  informativa/avbildande	  och	  det	  förenklade/symboliska	  
eller	  estetiskt	  känslomässiga	  har	  också	  på	  andra	  sätt	  återkommit	  i	  forskningslitteraturen	  kring	  
bildjournalistik	  och	  ikoniska	  fotografier.	  	  	  

När	  Griffin	  (2004:	  381,	  400)	  undersökte	  den	  visuella	  rapporteringen	  från	  USA:s	  krig	  mot	  terrorismen	  	  
i	  Afghanistan	  och	  Irak	  i	  amerikanska	  nyhetsmagasin,	  drog	  han	  slutsatsen	  att	  den	  aktuella	  
bildjournalistiken	  präglades	  av	  kommersiella	  hänsyn,	  bekräftade	  en	  regeringstrogen	  diskurs	  och	  
sällan	  bidrog	  med	  någon	  ny,	  oberoende	  eller	  unik	  visuell	  information.	  Enligt	  Griffin	  framstod	  det	  
därför	  som	  mer	  sannolikt	  att	  den	  nutida	  amerikanska	  bildjournalistiken	  kommer	  att	  ge	  upphov	  till	  	  
ett	  antal	  förutsägbara	  symboler	  för	  en	  officiellt	  sanktionerad	  narrativ	  diskurs,	  än	  att	  den	  bidrar	  med	  
”any	  fuller	  or	  more	  complex	  range	  of	  depiction”	  (s.381).	  

Även	  Andén-‐Papadopoulos	  (2000:199)	  betonar	  i	  ett	  av	  sina	  tidigare	  arbeten	  den	  ovan	  nämnda	  
motsättningen	  efter	  att	  ha	  analyserat	  de	  vinnande	  bidragen	  i	  den	  svenska	  pressfototävlingen	  Årets	  
Bild	  (1942-‐1996).	  Hon	  finner	  att	  denna	  tävling,	  liksom	  hela	  den	  dokumentärfotografiska	  genren	  
under	  1900-‐talet,	  tycks	  vila	  på	  en	  motsägelsefull	  premiss,	  där	  såväl	  tävlingsjuryn	  som	  fotograferna	  
strävar	  efter	  ett	  optimalt	  pressfoto	  som	  ska	  vara	  både	  dokumentärt	  och	  symboliskt,	  konkret	  och	  
abstrakt,	  journalistiskt	  och	  konstnärligt,	  tidstypiskt	  och	  tidlöst,	  ett	  objektivt	  avtryck	  av	  verkligheten	  
och	  ett	  subjektivt	  uttryck	  från	  fotografens	  sida.	  Således	  ett	  antal	  polariserande	  ideal	  som	  Andén-‐
Papadopoulos	  betraktar	  som	  i	  princip	  omöjliga	  att	  förena.	  	  

Och	  när	  Andén-‐Papadopoulos	  något	  senare	  (2003:101,103)	  utifrån	  ett	  visuellt	  kulturperspektiv	  
(visual	  culture)	  studerade	  cirkulationen	  av	  nyhetsbilder	  från	  attacken	  mot	  World	  Trade	  Center,	  lyfte	  
hon	  fram	  de	  estetiska	  egenskaperna	  hos	  vissa	  ikoniska	  fotografier,	  som	  hon	  menade	  bidrog	  till	  deras	  
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enorma	  popularitet	  i	  USA,	  och	  till	  det	  sätt	  på	  vilket	  de	  kom	  att	  utnyttjas	  i	  den	  självglorifierande	  
officiella	  retoriken	  som	  följde	  på	  katastrofen.	  Men	  Andén-‐Papadopoulos	  ansåg	  samtidigt	  att	  dessa	  
bilders	  rent	  avbildande	  funktion	  i	  förhållande	  till	  de	  händelser	  som	  dokumenterades	  också	  måste	  
vägas	  in	  de	  politiska	  och	  historiska	  analyserna.	  	  	  

Även	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2007:290)	  diskuterar	  de	  estetiska	  kvaliteternas	  inverkan	  på	  ikoniska	  
nyhetsbilder,	  en	  estetik	  de	  härleder	  ur	  ikonernas	  ”kvasireligiösa”	  natur.	  Hariman	  &	  Lucaites	  menar	  
här	  som	  flera	  andra	  forskare	  att	  denna	  estetik	  i	  viss	  mån	  kan	  motverka	  bildjournalistikens	  ambitioner	  
att	  fokusera	  på	  verkliga	  förhållanden	  -‐	  att	  dokumentera	  de	  sociala	  villkoren	  och	  uppmuntra	  till	  kritisk	  
reflexion	  och	  debatt.	  Även	  Perlmutter	  (1998:18)	  använder	  sig	  av	  ordet	  ”kvasireligiös”	  för	  att	  beskriva	  
de	  ikoniska	  nyhetsbildernas	  förbindelse	  med	  det	  förgångnas	  arketyper	  (Madonnan	  och	  Barnet,	  David	  
och	  Goliat	  etc).	  Perlmutter	  nämner	  att	  det	  som	  ikonen	  visar	  kan	  kamouflera	  något	  annat	  (s.	  xvi)	  men	  
ifrågasätter	  i	  vilket	  fall	  Platons	  uråldriga	  tanke	  om	  bilderna	  som	  ”hit	  the	  heart	  and	  cloud	  the	  mind”	  
(s.4).	  Men	  eftersom	  vi	  så	  lätt	  tror	  att	  nyhetsbilder	  visar	  världen	  som	  den	  är	  faller	  det	  oss	  ändå	  inte	  in	  
att	  ifrågasätta	  ikonernas	  förenklande	  metonymi	  -‐	  att	  en	  till	  synes	  realistisk	  bild	  kanske	  bara	  förmed-‐
lar	  en	  sida	  av	  saken.	  Perlmutter	  konstaterar	  således	  att	  det	  förenklade	  visuella	  budskapet	  kan	  vara	  
förföriskt:	  ”Simplicity	  in	  a	  complex	  world	  is	  a	  siren	  song…”	  (s.17,	  127-‐31).	  	  

Mot	  detta	  ställer	  även	  Perlmutter	  det	  faktum	  att	  en	  viktig	  del	  i	  journalistikens	  uppdrag	  just	  handlar	  
om	  att	  förenkla	  och	  symbolisera	  -‐	  annars	  kan	  inte	  läsarna	  ta	  till	  sig	  informationen	  om	  de	  inte	  råkar	  
vara	  insatta	  i	  frågan,	  och	  särskilt	  inte	  i	  de	  fall	  de	  är	  ointresserade	  från	  början	  (s.130).	  Den	  ikoniska	  
nyhetsbildens	  förmåga	  att	  på	  ett	  snabbt	  och	  enkelt	  sätt	  sammanfatta	  ett	  skeende	  används	  
följaktligen	  av	  både	  journalister	  och	  övrig	  diskurselit	  som	  ett	  redskap	  -‐	  för	  att	  sätta	  in	  händelserna	  i	  
ett	  sammanhang,	  för	  att	  ge	  nyheterna	  en	  vinkling	  och	  för	  att	  välja	  framing	  (s.63).	  Och	  att	  en	  ikonisk	  
nyhetsbild	  anses	  ha	  en	  särskild	  förmåga	  att	  sammanfatta	  ett	  komplicerat	  händelseförlopp	  eller	  en	  
tidsepok	  gör	  den	  därmed	  till	  ”the	  most	  powerful	  visual	  framing	  device”,	  enligt	  Perlmutter.	  På	  samma	  
gång	  förvandlas	  emellertid	  varje	  ikon	  till	  ett	  effektivt	  redskap	  för	  att	  begränsa	  vår	  kunskap	  om	  
världen	  (Perlmutter	  1998:7,126).	  

	  

DRIVKRAFTER	  BAKOM	  IKONICITET	  

Ikonen	  tycks	  alltså	  vara	  ett	  tveeggat	  svärd.	  Hur	  kommer	  det	  sig	  då	  att	  det	  inom	  mediasystemet	  med	  
ojämna	  mellanrum	  ändå	  produceras	  en	  och	  annan	  ikonisk	  nyhetsbild?	  Det	  finns	  med	  all	  säkerhet	  
flera	  drivkrafter.	  En	  Pulitzer	  Prize-‐vinnande	  krigsfotograf	  citerad	  av	  Perlmutter	  ger	  oss	  en	  antydan	  om	  
vilka	  motiv	  som	  kan	  finnas	  på	  ett	  mer	  personligt	  plan:	  

Every	  photographer	  dreams	  of	  capturing	  that	  one	  great	  shot,	  that	  magical	  moment	  of	  passage	  
from	  life	  into	  death.	  (David	  Hume	  Kennerly	  i	  Perlmutter	  1998:XIII)	  

Även	  Griffin	  (1999:140)	  konstaterar	  att	  det	  är	  just	  den	  här	  sortens	  dramatiska	  och	  estetiskt	  
metaforiska	  bilder	  som	  lyfts	  till	  skyarna	  och	  utses	  till	  vinnare	  av	  Pulitzerpriset	  eller	  World	  Press	  
Photho	  Award,	  och	  därmed	  förvandlas	  dessa	  bilder	  till	  modeller	  som	  bildjournalistikens	  elit	  sedan	  
försöker	  återskapa.	  Varje	  freelancefotograf	  i	  krig	  spanar	  efter	  nästa	  Pulitzerprisvinnande	  bild	  som	  ska	  
lägga	  grunden	  till	  hans	  fortsatta	  karriär	  (enligt	  Perlmutter	  1998:20).	  
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Årets	  Bildtävlingen	  i	  vårt	  land	  verkar	  heller	  inte	  utgöra	  något	  undantag	  från	  denna	  regel,	  enligt	  
Andén-‐Papadopoulos	  (2000:196)	  som	  menar	  att	  tävlingen	  haft	  en	  närmast	  auktoritär	  roll	  för	  att	  
grundlägga	  och	  sprida	  konventioner	  inom	  svensk	  pressfotografi.	  

Hariman	  &	  Lucaites	  (2007:305)	  framhåller	  dock	  att	  jakten	  på	  nästa	  ikon	  inte	  bara	  handlar	  om	  
enskilda	  fotografer	  som	  vill	  göra	  sig	  ett	  namn	  i	  branschen.	  Även	  det	  journalistiska	  systemet	  i	  sin	  
helhet,	  mediernas	  publik	  och	  andra	  intressenter	  är	  delaktiga.	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2007:291-‐292)	  
tillhör	  dem	  som	  anser	  att	  det	  finns	  ett	  önsketänkande	  inom	  den	  amerikanska	  journalistkåren	  om	  att	  
det	  regelbundet	  ska	  uppenbara	  sig	  en	  ikonisk	  bild	  som	  sammanfattar	  varje	  stor	  nyhetshändelse.	  Så	  
försökte	  exempelvis	  medierna	  i	  rask	  takt	  lansera	  ett	  flertal	  bilder	  som	  ikoner	  i	  samband	  med	  USA:s	  
invasion	  av	  Irak	  2003	  -‐	  en	  amerikansk	  soldat	  håller	  ett	  irakiskt	  barn,	  störtandet	  av	  Saddam	  Hussein-‐
statyn	  i	  Baghdad,	  kistor	  draperade	  i	  amerikanska	  flaggan,	  etc.	  Ingen	  av	  dessa	  kandidater	  stannade	  
dock	  kvar	  någon	  längre	  tid	  i	  rampljuset,	  enligt	  Hariman	  &	  Lucaites.	  Istället	  var	  det	  några	  privata	  
amatörbilder	  som	  kom	  att	  bli	  de	  mest	  omtalade,	  de	  bestående	  ikonerna	  från	  Irakkriget.	  Tagna	  av	  
amerikanska	  soldater	  i	  Abu	  Ghraibfängelset,	  varifrån	  de	  spred	  sig	  ut	  på	  internet,	  och	  därefter	  letade	  
sig	  in	  i	  mainstreammedierna	  där	  de	  snabbt	  kom	  att	  chockera	  allmänheten.	  	  

Det	  var	  alltså	  en	  handfull	  naiva	  amatörfotografer	  i	  Abu	  Ghraib,	  som	  utan	  att	  själva	  inse	  detta	  utförde	  
de	  professionella	  fotografernas	  arbete	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:294).	  Medan	  nyhetsmedias	  egen	  
vinkling,	  störtandet	  av	  Saddamstatyn	  som	  uppenbarligen	  bekräftade	  USA:s	  officiella	  retorik,	  har	  	  	  	  	  
fått	  ett	  mer	  blandat	  eftermäle	  i	  medieforskarnas	  analyser.	  Bilden	  har	  bl.a.	  karaktäriserats	  som	  en	  
”pseudo-‐icon”	  och	  det	  har	  ifrågasatts	  om	  det	  inte	  snarare	  handlade	  om	  en	  s.k.	  photo	  opportunity	  	  	  	  
än	  en	  verklig	  nyhetshändelse	  (Hatley	  Major	  &	  Perlmutter	  2005).	  

	  

IKONENS	  ROLL	  PÅ	  NÄTET	  

Endast	  en	  handfull	  bilder	  varje	  år	  når	  alltså	  ikonisk	  status,	  och	  i	  denna	  urvalsprocess	  är	  det	  	  	  	  	  	  	  
snarare	  diskurseliten	  än	  den	  breda	  allmänheten	  som	  avgör	  vilka	  bilder	  som	  ska	  få	  företräde,	  enligt	  
Perlmutter	  (1998:12,	  13).	  Men	  i	  fallet	  med	  Irakbilderna	  blev	  det	  alltså	  snarare	  tvärtom,	  och	  Hariman	  
&	  Lucaites	  konstaterar	  att	  cirkulationen	  av	  bilder	  på	  webben	  har	  skapat	  förutsättningar	  för	  att	  
fotografier	  mycket	  snabbare	  än	  förut	  kan	  ges	  möjlighet	  att	  styra	  allmänhetens	  uppmärksamhet	  mot	  
vissa	  händelser,	  och	  att	  dessa	  bilder	  därmed	  får	  betydelse	  för	  den	  politiska	  debatten.	  På	  så	  sätt,	  
liksom	  förut,	  utgör	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  en	  viktig	  faktor	  i	  förhållandet	  mellan	  de	  visuella	  
medierna	  och	  det	  demokratiska	  systemet	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:304-‐305).	  

Men	  att	  internet	  får	  en	  allt	  större	  betydelse	  för	  det	  sätt	  på	  vilket	  människor	  formar	  sin	  uppfattning	  
om	  världen	  är	  kanske	  en	  truism.	  Den	  intressanta	  frågan	  är	  istället	  på	  vilket	  sätt	  och	  här	  pekar	  
Hariman	  &	  Lucaites	  (2007:304-‐305)	  på	  det	  paradoxala	  i	  att	  det	  överväldigande	  utbudet	  av	  
information	  på	  nätet,	  istället	  för	  att	  medföra	  en	  demokratiserande	  mångfald	  genom	  ett	  bredare	  
utbud	  av	  varierande	  verklighetsbeskrivningar,	  tvärtom	  kan	  resultera	  i	  en	  ökad	  koncentration	  genom	  
reproduktionen	  av	  ett	  fåtal	  välkända	  nyhetsbilder,	  som	  sprider	  sig	  i	  allt	  vidare	  cirklar	  i	  enlighet	  med	  
den	  kommersiella	  mediamarknadens	  logik:	  	  

…	  public	  memory	  becomes	  organized	  around	  a	  very	  few	  quasi-‐religious	  images	  as	  the	  
exponential	  increases	  in	  information	  availability	  overwhelm	  individual	  processing	  capacity.	  A	  
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few	  dominant	  images	  can	  reflect	  either	  a	  scarcity	  of	  images	  or	  the	  reverse:	  an	  overabundance	  
that	  has	  to	  be	  ignored	  if	  one	  is	  to	  function	  at	  all.	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:291)	  

Spridningen	  av	  ikoniska	  nyhetsbilder	  över	  internet	  är	  alltså	  bara	  ett	  exempel	  på	  att	  det	  är	  många	  
faktorer	  som	  avgör	  om	  en	  nyhetsbild	  uppnår	  ikonisk	  status;	  omständigheter	  såväl	  före	  som	  efter	  
publiceringen	  och	  i	  situationen	  när	  bilden	  tas.	  I	  en	  dokumentärfilm	  av	  Pool	  &	  Krijgsman	  skildras	  	  	  	  	  	  	  
de	  processer	  som	  ledde	  fram	  till	  att	  fyra	  dramatiska	  nyhetsbilder	  kom	  att	  förvandlas	  till	  några	  av	  
världens	  mest	  kända	  ikoner.	  Filmarnas	  slutsats	  blev	  att	  när	  fotografiet	  väl	  publicerats	  är	  det	  de	  
sociala	  drivkrafterna	  utanför	  fotografens	  kontroll	  som	  tar	  över	  och	  styr	  utvecklingen	  (Griffin	  
2010:not16).	  Man	  kan	  även	  (som	  Moeller	  i	  Perlmutter	  1998:128)	  konstatera	  att	  fotografens	  egen	  
avsikt	  med	  bilden	  inte	  alltid	  stämmer	  överens	  med	  den	  effekt	  och	  framtoning	  fotografiet	  får	  när	  det	  
sedan	  sprider	  sig	  i	  rum	  och	  tid,	  och	  på	  internet	  kan	  man	  hitta	  åtskilliga	  exempel	  på	  detta.	  

	  

	   	   	   *	  

	  

Redan	  av	  den	  här	  översiktliga	  litteraturgenomgången	  blir	  det	  uppenbart	  att	  forskarna	  kopplar	  
nyhetsbildens	  funktion	  inom	  media,	  och	  bildernas	  effekt	  på	  publiken,	  till	  ett	  flertal	  olika	  begrepp,	  
som	  moral	  och	  minne,	  myter,	  symboler,	  historia…	  fakta,	  trauma,	  estetik	  och	  konst,	  och	  det	  talas	  
alltså	  i	  ovanstående	  teoriavsnitt	  om	  nyhetsbilder	  och	  ikoniska	  nyhetsbilder	  om	  vartannat.	  	  

Därmed	  framgår	  att	  det	  måste	  finnas	  mycket	  att	  hämta	  i	  litteraturen	  till	  detta	  projekt	  om	  ikoniska	  
nyhetsbilder,	  men	  också	  att	  det	  behövs	  ett	  mer	  ingående	  studium	  av	  denna	  litteratur,	  för	  att	  vi	  ska	  
kunna	  bena	  ut	  vad	  som	  är	  den	  ikoniska	  nyhetsbildens	  speciella	  egenskaper.	  
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METOD	  

	  
För	  att	  kunna	  få	  kännedom	  om	  en	  grupp	  bilders	  ikoniska	  egenskaper	  krävs	  att	  man	  vet	  vad	  ikonicitet	  
är	  (och	  när	  vi	  använder	  ordet	  ikonicitet	  menar	  vi	  bildens	  förmåga	  att	  vara	  ikonisk).	  Vi	  nöjer	  oss	  inte	  
med	  att	  läsa	  vad	  några	  enstaka	  forskare	  skrivit	  om	  ämnet,	  utan	  ett	  av	  våra	  huvudmål	  är	  att	  göra	  en	  
grundlig	  undersökning	  av	  hur	  ikonbegreppet	  beskrivits	  i	  ett	  flertal	  böcker	  och	  artiklar.	  
Litteraturanalys	  lägger	  sedan	  grunden	  för	  vårt	  bildanalysmoment,	  där	  vi	  jämför	  en	  grupp	  svenska	  
historiskt	  viktiga	  bilder	  och	  en	  grupp	  internationella	  ikoner	  på	  grundval	  av	  kriterier	  som	  utmynnar	  ur	  
litteraturanalysen.	  Eftersom	  vår	  analys	  av	  litteraturen	  blivit	  såväl	  ett	  resultat	  som	  en	  del	  av	  teori-‐	  
kapitlet,	  ligger	  en	  mer	  utförlig	  redogörelse	  för	  teorierna	  kring	  ikonernas	  egenskaper	  i	  resultatkapitlet.	  
Till	  sist	  avslutas	  metodkapitlet	  med	  en	  beskrivning	  av	  cirkulationsanalys	  med	  hjälp	  av	  Google,	  där	  vi	  
försöker	  uppskatta	  bildernas	  spridning	  på	  internet.	  	  

Av	  andra	  tänkbara	  metoder	  för	  att	  studera	  ämnet	  ikoniska	  nyhetsbilder	  som	  vi	  diskuterat	  men	  
avskrivit,	  var	  det	  framförallt	  möjligheten	  att	  använda	  fokusgrupper	  som	  övervägdes,	  där	  vi	  då	  hade	  
kunnat	  fråga	  gruppen	  vad	  den	  anser	  är	  det	  speciella	  med	  en	  ikonisk	  bild.	  Det	  skulle	  antingen	  kunna	  
vara	  med	  yrkesverksamma	  fotografer	  eller	  med	  vanliga	  människor,	  och	  syftet	  skulle	  vara	  att	  skapa	  en	  
alternativ	  definition	  av	  ikoniska	  bilder.	  Vi	  insåg	  emellertid	  att	  den	  snabbaste	  och	  säkraste	  vägen	  fram	  
till	  kunskap	  istället	  måste	  vara	  att	  lyssna	  extra	  noga	  på	  en	  grupp	  av	  forskare	  som	  ägnat	  en	  stor	  del	  av	  
sin	  gärning	  åt	  ämnet	  ikoniska	  nyhetsbilder.	  

	  

	  

Litteraturanalys	  
DEFINITIONER	  AV	  IKONER	  I	  LITTERATUREN	  –	  HUR	  VI	  GENOMFÖRDE	  VÅRA	  KVALITATIVA	  
TEXTANALYSER	  
Ett	  av	  våra	  huvudsakliga	  vägval	  har	  varit	  att	  försöka	  reda	  ut	  vad	  som	  gör	  en	  bild	  ikonisk.	  För	  att	  hitta	  
all	  möjlig	  karakteristika	  för	  en	  ikonisk	  nyhetsbild	  har	  vi	  jobbat	  med	  att	  leta	  efter	  ikondefinitioner.	  
Dessa	  ikondefinitioner	  är	  meningar	  tagna	  ur	  litteraturen	  vi	  läst,	  där	  författarna	  angivit	  något	  som	  
utmärker	  en	  ikonisk	  bild.	  Meningarna,	  som	  vi	  valt	  att	  kalla	  för	  referat,	  är	  tagna	  från	  ställen	  där	  
författarna	  uttryckligen	  skriver	  om	  ikoner	  (eller	  använder	  ett	  motsvarande	  begrepp).	  Oavsett	  om	  
referatet	  handlar	  om	  ikoner	  i	  allmänhet	  eller	  om	  en/flera	  specifika	  ikoner.	  Vi	  har	  inte	  tagit	  hänsyn	  till	  
vilka	  egenskaper	  som	  anses	  vara	  ett	  resultat	  av	  bildens	  ikonicitet	  och	  vilka	  som	  anses	  vara	  orsak	  till	  
att	  en	  bild	  blir	  ikon,	  men	  det	  förefaller	  vara	  sällan	  som	  författarna	  reflekterar	  över	  denna	  fråga	  om	  
orsak	  och	  verkan.	  Den	  litteratur	  vi	  läst	  och	  som	  bidragit	  till	  våra	  ikondefinitioner	  är	  följande	  
vetenskapliga	  texter:	  Andén-‐Papadopoulos	  (2003	  &	  2008),	  Griffin	  (1999	  &	  2004),	  Hariman	  &	  Lucaites	  
(2001,	  2003	  &	  2007),	  Lovelace	  (2010),	  Perlmutter	  (1998),	  Perlmutter	  &	  Smith	  Dahmen	  (2008),	  
Sturken	  (1997),	  Zelizer	  (1999).	  	  
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Vidare	  har	  vi	  följt	  Erlandssons	  metod	  för	  att	  kategorisera	  rådata	  (Ryen	  2004:108-‐115).	  Metoden	  går	  
ut	  på	  att	  först	  dela	  upp	  relevanta	  textavsnitt	  i	  sina	  minsta	  beståndsdelar	  och	  sedan	  försöka	  slå	  ihop	  
dessa	  smådelar	  i	  olika	  kategorier:	  

Att	  slå	  ihop	  data	  betyder	  att	  dela	  upp	  data	  i	  de	  minsta	  informationsbitar	  eller	  enheter	  
som	  kan	  fungera	  ensamma	  som	  självständiga	  tankar.	  Varje	  enhet	  ska	  vara	  meningsfull	  
utan	  att	  behöva	  stöd	  av	  kompletterande	  information.	  Om	  delar	  av	  innehållet	  rymmer	  
en	  idé	  existerar	  det	  en	  sådan	  enhet	  (Ryen	  2004:109).	  

Poängen	  är	  att	  vi	  genom	  att	  försöka	  dela	  upp	  meningarna	  i	  sina	  minsta	  substansiella	  beståndsdelar	  
rensar	  bort	  eventuella	  tvetydigheter.	  Viktiga	  delar	  i	  Erlandssons	  analysprocess	  är	  alltså	  att	  först	  slå	  
ihop	  data	  för	  att	  sedan	  peka	  ut	  kategorierna	  (Ryen	  2004:108).	  

Metoden	  har	  utmynnat	  i	  cirka	  550	  lappar	  innehållandes	  referat	  med	  egenskaper	  för	  vad	  som	  
kännetecknar	  en	  ikonisk	  bild.	  Efter	  att	  ha	  sökt	  igenom	  de	  flesta	  av	  våra	  mest	  centrala	  artiklar	  och	  
böcker	  ansåg	  vi	  oss	  ha	  nått	  teoretisk	  mättnad	  (Esaiasson	  et	  al.	  2007:190)	  och	  avslutade	  letandet.	  
Lapparna	  med	  referat	  har	  sedan	  resulterat	  i	  vad	  vi	  valt	  att	  kalla	  för	  kriterier	  och	  mer	  övergripande	  
kategorier.	  Resultatet	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  genom	  att	  noggrant	  läsa	  varenda	  lapp	  och	  (först	  var	  och	  
en,	  sedan	  tillsammans)	  gruppera	  lapparna	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  vi	  tycker	  att	  de	  hör	  ihop.	  Därefter	  
har	  vi	  kommit	  på	  kriterier	  som	  sammanfattar	  budskapen	  i	  de	  referat	  som	  grupperats.	  Efter	  att	  vi	  gått	  
igenom	  grupperna,	  har	  vi	  diskuterat	  oss	  fram	  till	  hur	  deras	  sammansättning	  ska	  vara	  (så	  att	  
innehållet	  ger	  ett	  kongenialt	  intryck)	  och	  hur	  kriteriernas	  namn	  ska	  formuleras	  (så	  att	  det	  bäst	  
beskriver	  gruppens	  innehåll).	  

Kriterierna	  kan	  således	  innehålla	  olika	  många	  referat;	  vissa	  består	  av	  endast	  ett	  referat,	  medan	  andra	  
kriterier	  innehåller	  30	  st	  olika.	  Referaten	  kan	  i	  sin	  tur	  också	  vara	  baserade	  på	  enbart	  en	  ikons	  
egenskap,	  eller	  på	  en	  generalisering	  av	  flera	  eller	  alla	  ikoner.	  Vi	  tycker	  att	  det	  är	  oproblematiskt,	  
därför	  att	  vi	  inte	  gör	  skillnad	  på	  om	  vissa	  kriterier	  anses	  viktigare	  eller	  gäller	  för	  fler	  ikoner	  än	  andra.	  
Vi	  anser	  alltså	  inte	  att	  det	  finns	  någon	  inbördes	  ordning	  mellan	  olika	  kriteriers	  betydelse	  för	  ikonicitet	  
på	  det	  här	  stadiet,	  snarare	  kan	  vår	  andra	  metod	  (som	  beskrivs	  under	  nästa	  rubrik),	  kanske	  avgöra	  
vilka	  kriterier	  som	  är	  viktiga	  för	  ikonicitet.	  Med	  det	  arbetssättet	  kan	  vi	  potentiellt	  sett	  hitta	  viktiga	  
ikonkriterier	  även	  när	  de	  varit	  i	  princip	  försummade	  av	  tidigare	  forskning.	  

För	  att	  få	  bättre	  överblick	  över	  kriterierna	  och	  passa	  ihop	  dem	  som	  har	  en	  nära	  relation	  till	  varandra	  
(eller	  behandlar	  ett	  liknande	  ämne),	  har	  vi	  delat	  in	  de	  51	  kriterierna	  i	  13	  övergripande	  kategorier	  (se	  
tabell	  2).	  Vi	  har	  i	  huvudsak	  använt	  samma	  arbetssätt	  som	  när	  vi	  delade	  in	  referaten	  i	  kriterier,	  men	  
utöver	  det	  placerat	  kategorierna	  i	  en	  slags	  kronologi.	  

Under	  arbetet	  har	  det,	  som	  Ryen	  (2004:111)	  beskriver,	  vuxit	  fram	  en	  grupp	  med	  referat	  som	  inte	  
passat	  in	  i	  någon	  annan	  grupp.	  Referaten	  i	  den	  gruppen	  har	  vi	  ansett	  vara	  irrelevanta	  och	  
intetsägande.	  Denna	  femtioandra	  grupp	  har	  vi	  kallat	  för	  bortsorterat,	  men	  valt	  att	  inte	  publicera	  här	  
eftersom	  den	  är	  så	  obetydligt	  liten,	  inte	  påverkar	  studiens	  trovärdighet,	  och	  inte	  tillför	  något	  om	  
förståelsen	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder.	  

Enligt	  Perlmutter	  (1998)	  som	  listar	  ett	  antal	  av	  de	  kriterier	  vi	  hittat,	  är	  det	  inte	  nödvändigt	  att	  en	  bild	  
uppfyller	  alla	  kriterier	  för	  att	  den	  ska	  vara	  en	  ikon,	  medan	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2007:27)	  som	  endast	  
dikterar	  fyra	  villkor	  som	  de	  anser	  är	  nödvändiga	  för	  att	  en	  nyhetsbild	  ska	  bli	  ikonisk,	  ser	  det	  som	  ett	  
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krav	  att	  bilden	  uppfyller	  dessa	  fyra	  villkor.	  Eftersom	  vi	  har	  fått	  fram	  en	  omfattande	  lista	  med	  kriterier	  
ansluter	  vi	  oss	  till	  Perlmutters	  synsätt,	  dvs.	  att	  inte	  samtliga	  kriterier	  måste	  vara	  uppfyllda.	  

Det	  bör	  slutligen	  tillägas	  att	  de	  ikonkriterier	  vi	  vaskat	  fram	  ur	  litteraturen	  huvudsakligen	  bygger	  på	  
amerikanska	  forskares	  slutsatser	  och	  på	  ett	  bildmaterial	  där	  händelserna	  utspelar	  sig	  i	  USA	  eller	  är	  
knutna	  till	  amerikanska	  intressen,	  d.v.s.	  de	  bilder	  forskarna	  analyserat	  och	  kommenterat	  i	  sina	  texter	  
enligt	  ovan.	  Det	  internationella	  bildmaterialet	  vi	  sedan	  skattar	  utifrån	  dessa	  kriterier,	  enligt	  metoden	  
som	  beskrivs	  i	  nästa	  avsnitt	  Bildanalys,	  sammanfaller	  därvid	  till	  betydande	  del	  med	  de	  bilder	  
forskarna	  utgått	  från	  när	  de	  uppställt	  sina	  kriterier.	  Detta	  beror	  på	  vårt	  val	  att	  endast	  undersöka	  
ikoner	  som	  förklarats	  vara	  ikoner	  av	  andra	  än	  oss	  själva,	  hela	  vårt	  urval	  av	  internationella	  bilder	  vilar	  
alltså	  på	  vad	  dessa	  auktoriteter	  inom	  området	  ikoniska	  nyhetsbilder	  anser.	  	  

	  
	  

Bildanalys	  
EN	  JÄMFÖRELSE	  MELLAN	  ETT	  URVAL	  UPPMÄRKSAMMADE	  SVENSKA	  NYHETSBILDER	  OCH	  
EN	  GRUPP	  INTERNATIONELLA	  IKONER	  –	  HUR	  VI	  GENOMFÖRDE	  VÅRA	  SKATTNINGAR	  

Förutom	  att	  systemet	  med	  referat	  och	  kriterier	  gett	  oss	  ett	  instrument	  för	  att	  lättare	  förstå	  vad	  som	  
gör	  nyhetsbilder	  ikoniska	  så	  använder	  vi	  kriterielistan	  för	  att	  analysera	  och	  jämföra	  två	  grupper	  av	  
bilder,	  dels	  en	  grupp	  internationella	  nyhetsikoner,	  dels	  en	  med	  svenska	  historiskt	  viktiga	  bilder.	  Vad	  
gäller	  urval	  av	  bilder	  till	  analysen	  har	  vi	  lutat	  oss	  mot	  auktoriteters	  omdömen;	  vi	  har	  därav	  inte	  stått	  
för	  bildurvalen	  själva.	  

Eftersom	  litteraturen	  vi	  läst	  om	  ikoniska	  nyhetsbilder	  är	  av	  sådan	  dignitet	  tar	  vi	  för	  givet	  att	  de	  bilder	  
som	  definierats	  som	  ikoniska	  i	  den	  är	  det.	  Därför	  har	  vi	  sammanställt	  en	  kontaktkarta	  med	  alla	  bilder	  
(se	  bilaga	  2)	  som	  åtminstone	  nämnts	  som	  ikoniska	  (och	  i	  många	  fall	  både	  finns	  analyserade	  och	  
avbildade)	  i	  alla	  artiklar	  och	  böcker	  vi	  läst	  som	  behandlar	  ikonicitet.	  På	  internetsidor	  och	  i	  böcker	  av	  
mer	  populärvetenskaplig	  natur	  kan	  man	  lätt	  hitta	  bilder	  som	  omnämns	  som	  ikoniska,	  utan	  att	  
begreppet	  utreds	  och	  definieras.	  Men	  vi	  tycker	  oss	  ha	  hittat	  ett	  kluster	  av	  forskare	  som	  tillsammans	  
utvecklat	  ikonbegreppet	  och	  relativt	  samstämmigt	  format	  en	  samling	  uppfattningar	  av	  vad	  som	  gör	  
en	  nyhetsbild	  ikonisk.	  

Kontaktkartan	  i	  bilaga	  2	  innehåller	  36	  internationella	  ikoner.	  Dessa	  vill	  vi	  matcha	  mot	  en	  grupp	  
betydande	  svenska	  bilder,	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  några	  svenska	  bilder	  som	  är	  jämförbara	  med	  
ikonerna	  på	  internationell	  nivå.	  Det	  finns	  i	  den	  forskning	  vi	  läst	  ingen	  som	  definierat	  någon	  svensk	  
nyhetsbild	  som	  ikonisk,	  och	  vi	  kan	  i	  det	  här	  stadiet	  inte	  säkert	  säga	  om	  det	  finns	  några	  svenska	  
ikoniska	  nyhetsbilder	  över	  huvud	  taget.	  	  

För	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  som	  potentiellt	  sett	  kan	  vara	  svenska	  ikoner	  har	  vi	  tagit	  hjälp	  av	  Per	  
Lindström,	  adjungerad	  professor	  i	  bildjournalistik	  och	  med	  stor	  kunskap	  om	  den	  svenska	  
bildjournalistikens	  historia	  (återigen	  rådfrågar	  vi	  en	  auktoritet	  alltså).	  Han	  har	  sammanställt	  en	  lista	  
med	  28	  svenska	  historiskt	  viktiga	  bilder	  som	  kan	  vara	  svenska	  motsvarigheter	  till	  de	  internationella	  
ikonerna.	  Dessa	  bilder	  har	  vi	  också	  samlat	  i	  en	  kontaktkarta	  (se	  bilaga	  4).	  Det	  svenska	  bildurvalet	  	  
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liknar	  det	  internationella	  med	  avseende	  på	  bildernas	  ålder,	  som	  sträcker	  sig	  från	  förra	  sekelskiftet	  
(grovt	  sett)	  till	  början	  av	  2000-‐talet.	  

	  

När	  det	  gäller	  urvalet	  av	  de	  svenska	  nyhetsbilderna	  bygger	  detta	  alltså	  helt	  och	  hållet	  på	  Per	  
Lindströms	  uppfattning	  av	  vad	  han	  anser	  vara	  viktiga	  bilder	  i	  Sveriges	  moderna	  historia,	  och	  på	  de	  
glasögon	  han	  haft	  på	  sig	  under	  detta	  urval.	  De	  28	  bilderna	  karaktäriserar	  han	  närmare	  bestämt	  som:	  

…	  intressanta	  bilder	  som	  blivit	  lite	  av	  ikoner/symbolbilder	  för	  viktiga	  händelser	  i	  Sveriges	  
moderna	  historia	  …	  Bilder	  med	  ikonstatus	  som	  blivit	  synonyma	  med	  viktiga	  händelser	  i	  
Sveriges	  historia	  (Per	  Lindström	  personlig	  kommunikation	  2011-‐11-‐25)	  

Per	  Lindström	  är	  alltså	  lärare	  i	  bildjournalistik	  på	  Mittuniversitetet	  men	  även	  författare.	  Han	  har	  i	  sitt	  
skrivande	  och	  sin	  undervisning	  bl.a.	  inriktat	  sig	  på	  Årets	  Bild-‐tävlingen,	  den	  svenska	  pressfotografins	  
historia,	  dess	  koppling	  till	  aktuell	  dagstidningsjournalistik,	  samt	  praktiskt	  bildredaktörsarbete.	  Per	  har	  
mångårig	  yrkeserfarenhet	  som	  pressfotograf	  och	  bildchef	  inom	  ledande	  svensk	  dagspress.	  Denna	  
bakgrund	  är	  kanske	  annorlunda	  än	  hos	  den	  grupp	  teoretiskt	  inriktade	  akademiska	  forskare	  inom	  
politisk	  kommunikation,	  medievetenskap,	  journalistik	  etc.	  vilka	  tillsammans	  ligger	  bakom	  urvalet	  av	  
de	  internationella	  ikonerna	  i	  vår	  studie.	  Detta	  kan	  då	  påverka	  de	  skillnader	  eller	  likheter	  vi	  får	  fram	  i	  
jämförelsen	  mellan	  de	  båda	  grupperna	  av	  nyhetsbilder.	  

De	  olika	  forskare	  och	  författare	  som	  gett	  oss	  våra	  ikoner	  kan	  exempelvis	  ha	  haft	  varierande	  strikta	  
definitioner	  på	  hur	  många	  bilder	  som	  får	  räknas	  in	  i	  den	  exklusiva	  skaran	  ikoniska	  nyhetsbilder.	  Hur	  
höga	  kraven	  är	  kan	  variera.	  Här	  kan	  exempelvis	  Per	  Lindströms	  tolkning	  av	  begreppet	  ikon	  för	  de	  
svenska	  bilderna	  skilja	  sig	  från	  Hariman	  &	  Lucaites	  tidigare	  redovisade	  uppfattning,	  där	  de	  alltså	  talar	  
om	  ett	  land	  med	  mångdubbelt	  större	  befolkningsunderlag	  och	  mediasystem	  än	  Sverige:	  …	  fifteen,	  
twenty,	  maybe	  thirty	  at	  the	  most	  across	  a	  span	  of	  generations	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:2,6).	  
Hariman	  &	  Lucaites	  använder	  emellertid	  även	  begreppet	  “iconic	  within	  specific	  subcultures”	  (se	  t.ex.	  
s.7)	  varför	  man	  eventuellt	  skulle	  kunna	  påstå	  att	  Sverige	  kan	  betraktas	  som	  en	  subkultur	  i	  världen.	  

När	  bildurvalet	  är	  klart	  försöker	  vi	  med	  hjälp	  av	  en	  översiktlig	  kvantitativ	  innehållsanalys	  se	  om	  det	  
framkommer	  några	  skillnader	  mellan	  grupperna	  utifrån	  vår	  lista	  med	  definitionskategorier.	  Är	  det	  
t.ex.	  vanligare	  att	  internationella	  ikoniska	  bilder	  skildrar	  (för	  nationen)	  traumatiska	  händelser	  än	  vad	  
svenska	  historiskt	  viktiga	  bilder	  gör?	  Eller	  kan	  det	  finnas	  andra	  skillnader?	  Som	  nämnts	  i	  avsnittet	  om	  
avgränsningar	  inriktar	  vi	  oss	  på	  sådana	  kategorier	  som	  fotografen	  kan	  påverka	  och	  som	  vi	  har	  
möjlighet	  att	  bedöma	  med	  den	  kännedom	  vi	  har	  i	  dag.	  Vi	  har	  gått	  igenom	  alla	  kategorier	  vi	  fått	  fram	  
och	  värderat	  om	  vi	  utan	  ytterligare	  kunskap	  kan	  besvara	  om	  bilden	  uppfyller	  respektive	  kategorier.	  Vi	  
fann	  att	  vi	  kunde	  säga	  något	  om	  24	  av	  51	  kriterier,	  varför	  dessa	  24	  kriterier	  får	  utgöra	  de	  
kodningskriterier	  vi	  använder	  för	  att	  analysera	  bilderna.	  Vår	  kodningsblankett	  finns	  bifogad	  som	  
bilaga	  5.	  
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Tabell	  1	  Lista	  med	  de	  24	  kriterier	  vi	  använt	  i	  vår	  kodningsblankett.	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   • (Historiskt)	  viktig	  händelse	  

	  
• Väcker	  moraliskt	  engagemang	  

	  	   • Oväntad/osannolik	  händelse	  
	  

• Skapar	  mening/terapeutisk	  funktion	  

	  	   • Traumatisk	  händelse	  (för	  nationen)	  
	  

• Alluderar	  till	  arketyper	  och	  tidigare	  (konst-‐)verk	  

	  	   • Visar	  tydlig	  kontrast/konflikt/spänning	  
	  

• Symbol/metafor	  för	  allmängiltiga	  begrepp	  

	  	   • Fångar	  ett	  avgörande	  ögonblick	  
	  

• Sammanfattar	  något	  större	  (metonymi)	  

	  	   • Fotografen	  är	  nära	  motivet	  
	  

• Mer	  symbolisk	  än	  beskrivande	  

	  	   • Estetiskt	  tilltalande/artistisk	  form	  
	  

• Upprätthåller	  myter	  

	  	   • Renodlad	  komposition	  
	  

• Fotografiets	  voyeurism	  

	  	   • Konventionellt	  innehåll	  och	  formspråk	  
	  

• Bryter	  norm	  för	  att	  aktivera	  annan	  norm	  

	  	   • Avbildar	  kända	  personer	  
	  

• Bilden	  förefaller	  arrangerad	  

	  	   • Tydliggör/konkretiserar	  (något	  negativt)	  
	  

• Modell	  för	  medborgerligt	  beteende	  

	  	   • Emotionell	  reaktion/identifikation	  
	  

• Berömd/igenkänd/beundrad	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

Efter	  genomförd	  innehållsanalys	  kan	  vi	  konstatera	  att	  även	  om	  analysen	  till	  formen	  är	  kvantitativ	  	  
(då	  vi	  besvarar	  enkla	  ja-‐	  och	  nej-‐frågor	  och	  gör	  jämförelsen	  med	  hjälp	  av	  procenträkning)	  så	  är	  
arbetssättet	  övervägande	  kvalitativt.	  Alla	  kriterier	  bygger	  på	  någon	  form	  av	  tolkning,	  och	  vissa	  
kriterier	  ger	  helt	  enkelt	  olika	  svar	  för	  människor	  beroende	  på	  ålder,	  erfarenheter	  och	  bakgrund	  t.ex.	  
När	  vi	  analyserat	  bilderna	  har	  vi	  visserligen	  bara	  kryssat	  ja	  eller	  nej	  i	  olika	  kolumner,	  men	  svaren	  har	  
krävt	  tankeverksamhet	  och	  tolkning	  och	  vi	  har	  haft	  utgångspunkten	  att	  vi	  ska	  kunna	  motivera	  våra	  
svar	  för	  varandra.	  	  

Själva	  analyserandet	  har	  gått	  till	  på	  så	  sätt	  att	  vi	  har	  suttit	  på	  varsitt	  håll	  och	  skattat	  svaren	  på	  
kriterielistan	  för	  varje	  bild	  ur	  respektive	  urvalsgrupp	  utan	  konsultation	  oss	  emellan.	  Vi	  har	  tittat	  på	  
bilderna	  på	  datorskärm	  i	  lite	  större	  storlek	  för	  att	  kunna	  uppfatta	  detaljer	  bra	  och	  kunna	  göra	  en	  
rättvis	  bedömning.	  Vid	  osäkerhet	  har	  vi	  tagit	  listan	  med	  referat	  och	  kriterier	  till	  hjälp	  (se	  exempel	  på	  
utdrag	  från	  listan	  i	  figur	  2	  och	  3)	  -‐	  eftersom	  dessa	  referat	  är	  de	  beståndsdelar	  som	  bygger	  upp	  
kriterierna	  kan	  de	  förklara	  vad	  kriterierna	  innebär.	  När	  vi	  genomfört	  bildbedömningarna	  har	  vi	  växlat	  
mellan	  att	  bedöma	  en	  internationell	  bild,	  en	  svensk	  bild,	  en	  internationell	  bild	  osv.	  Dessutom	  i	  en	  
slumpvis	  vald	  ordningsföljd	  inom	  respektive	  bildgrupp.	  Det	  har	  vi	  gjort	  för	  att	  försöka	  minimera	  
inverkan	  av	  temporala	  effekter	  på	  vårt	  sätt	  att	  bedöma.	  Man	  kan	  ju	  tänka	  sig	  att	  vi	  så	  småningom	  blir	  
varma	  i	  kläderna	  som	  bedömare	  (eller	  mer	  luttrade),	  och	  om	  vi	  då	  börjar	  med	  att	  skatta	  samtliga	  
svenska	  bilder	  (i	  kronologisk	  ordning)	  och	  därefter	  de	  internationella	  kan	  denna	  ordningsföljd	  skapa	  
olika	  förutsättningar	  för	  de	  två	  bildgrupperna,	  och	  olika	  förutsättningar	  för	  äldre	  och	  nyare	  bilder.	  

I	  övrigt	  har	  vi	  haft	  som	  princip	  att	  vi	  får	  söka	  upp	  och	  läsa	  kortfattad	  information	  om	  bilden	  på	  
internet	  (i	  fallet	  med	  de	  svenska	  bilderna	  -‐	  där	  det	  finns	  mindre	  information	  på	  nätet	  -‐	  tog	  vi	  istället	  
hjälp	  av	  den	  kortfattade	  information	  som	  Per	  Lindström	  gav	  oss	  om	  bilderna	  när	  han	  föreslog	  dem).	  
Med	  kännedom	  om	  kontexten	  förändras	  naturligtvis	  synen	  på	  bilden,	  men	  det	  är	  också	  överlag	  sällan	  
som	  bilder	  publiceras	  utan	  någon	  förklarande	  bildtext.	  Vi	  ser	  det	  som	  att	  en	  bildtext	  är	  nödvändig	  för	  
förståelsen	  för	  en	  bilds	  fulla	  effekt.	  
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Men	  till	  de	  flesta	  kriterier	  har	  vi	  använt	  våra	  ögon	  och	  vår	  egen	  associationsförmåga.	  Vad	  gäller	  t.ex.	  
kriterierna	  (Historiskt)	  viktig	  händelse	  och	  Oväntad/osannolik	  händelse	  har	  vi	  utgått	  från	  att	  om	  det	  
inte	  är	  tydligt	  i	  bilden	  att	  det	  är	  en	  viktig/oväntad	  händelse,	  men	  om	  det	  i	  anslutande	  text	  står	  att	  
bilden	  är	  tagen	  under	  en	  sådan	  händelse,	  så	  får	  varje	  skattare	  (dvs.	  bedömare)	  göra	  en	  egen	  
avvägning.	  Alltså:	  en	  bild	  från	  andra	  världskriget	  får	  inte	  automatiskt	  ett	  ja	  i	  (Historiskt)	  viktig	  
händelse,	  bara	  för	  att	  den	  är	  tagen	  under	  andra	  världskriget;	  varje	  skattare	  får	  i	  sådana	  fall	  bedöma	  
hur	  väl	  han	  kopplar	  bilden	  till	  en	  viktig	  händelse.	  

Vad	  gäller	  kriteriet	  berömd/igenkänd/beundrad	  har	  vi	  för	  varje	  bild	  angett	  om	  vi	  själva	  kände	  igen	  
den	  innan	  vi	  såg	  den	  i	  samband	  med	  uppsatsarbetet.	  Det	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  igenkänd	  en	  bild	  är,	  men	  
för	  att	  kunna	  få	  ett	  riktigt	  representativt	  svar	  på	  just	  det	  kriteriet	  skulle	  naturligtvis	  en	  mer	  
omfattande	  population	  behöva	  tillfrågas.	  

Bildanalyserna	  har	  vi	  sedan	  sammanställt	  (indelade	  i	  grupperna	  internationell/svensk).	  Vi	  har	  räknat	  
hur	  många	  bilder	  i	  respektive	  grupp	  som	  har	  uppfyllt	  varje	  respektive	  kriterium,	  och	  sedan	  slagit	  ihop	  
våra	  skattningar.	  Sedan	  har	  vi	  satt	  ihop	  ett	  diagram	  med	  procentantalet	  bilder	  som	  uppfyllt	  varje	  
kriterium	  (avrundat	  till	  heltal,	  se	  figur	  4),	  en	  stapel	  för	  det	  internationella	  och	  en	  för	  det	  svenska	  
urvalet.	  
	  
Vad	  vi	  vet	  har	  ingen	  tidigare	  använt	  sig	  av	  kvantitativa	  studier	  på	  forskningsområdet	  ikoniska	  
nyhetsbilder,	  i	  så	  fall	  är	  vår	  uppsats	  lite	  nydanande;	  man	  ska	  å	  andra	  sidan	  ha	  klart	  för	  sig	  att	  vår	  
analysmetod	  är	  lika	  mycket	  kvalitativ	  som	  kvantitativ	  (om	  inte	  mer	  kvalitativ).	  De	  vanligaste	  
analysmetoderna	  bland	  ikonforskarna	  förefaller	  vara	  diskurs-‐	  och	  semiotisk	  analys.	  Men	  för	  att	  få	  
svar	  på	  vår	  fråga	  tyckte	  vi	  att	  det	  krävdes	  analyser	  av	  en	  större	  grupp	  bilder	  än	  t.ex.	  semiotiken	  
medger.	  Vi	  har	  medvetet	  undvikit	  att	  undersöka	  den	  diskursbetonade	  gruppen	  av	  våra	  kriterier,	  
eftersom	  det	  vore	  alltför	  resurskrävande	  att	  undersöka	  dessa	  aspekter	  av	  bilderna.	  Men	  vi	  har	  i	  alla	  
fall	  gjort	  en	  ansats	  när	  vi	  undersökt	  bildernas	  spridning	  på	  internet	  (se	  nästa	  avsnitt).	  

	  

Cirkulationsanalys	  
HUR	  VI	  UNDERSÖKTE	  BILDERNAS	  SPRIDNING	  PÅ	  INTERNET	  

De	  flesta	  forskare	  tycks	  vara	  överens	  om	  att	  en	  bild	  inte	  kan	  bli	  ikonisk	  om	  den	  inte	  får	  stor	  
cirkulation	  (se	  ex.	  Griffin	  199:136),	  varför	  vi	  har	  använt	  ett	  grovt	  mått	  för	  att	  uppskatta	  bildernas	  
relativa	  spridning	  på	  internet.	  

För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  stor	  spridning	  bilderna	  fått	  på	  nätet	  har	  vi	  tagit	  reda	  på	  hur	  många	  
Google-‐träffar	  varje	  bild	  genererar.	  Det	  går	  till	  så	  att	  man	  antingen	  laddar	  upp	  en	  bildfil	  eller	  anger	  
sökvägen	  till	  bilden	  man	  vill	  söka	  efter.	  Sedan	  presenteras	  ett	  resultat	  med	  vilket	  antal	  träffar	  bilden	  
fått,	  en	  lista	  med	  likadana	  bilder	  av	  olika	  storlek,	  en	  lista	  med	  visuellt	  liknande	  bilder	  och	  en	  normal	  
Google-‐lista	  där	  varje	  sökträff	  presenteras,	  med	  bilden	  som	  hittades,	  webbsideadressen	  och	  
förhandsvisning	  av	  text	  från	  sidan	  (se	  figur	  1).	  	  
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Det	  är	  lite	  oklart	  om	  siffran	  på	  antal	  sökträffar	  står	  för	  hur	  många	  likadana	  bilder	  som	  hittats	  eller	  hur	  
många	  träffar	  totalt	  som	  hittats.	  Funktionen	  har	  även	  visat	  upp	  viss	  oprecision.	  I	  ett	  fall	  har	  ett	  
exemplar	  av	  en	  bild	  visat	  sig	  ge	  dubbelt	  så	  många	  träffar	  som	  ett	  något	  mindre	  beskuret	  exemplar	  av	  
samma	  bild.	  Därför	  ska	  man	  inte	  dra	  för	  höga	  växlar	  av	  det	  exakta	  talet	  när	  man	  tittar	  på	  siffrorna,	  
men	  vi	  menar	  att	  de	  åtminstone	  kan	  användas	  som	  en	  fingervisning	  om	  graden	  av	  cirkulation,	  och	  
som	  ett	  jämförelsemått	  mellan	  de	  olika	  bilderna.	  Således	  kan	  vi	  få	  en	  liten	  uppfattning	  även	  om	  det	  
som	  hänt	  efter	  publiceringen.	  

Genom	  att	  testa	  några	  olika	  exemplar	  av	  varje	  bild,	  där	  vi	  sedan	  väljer	  det	  högsta	  antalet	  träffar	  vi	  
hittar,	  har	  vi	  minskat	  risken	  för	  att	  en	  dålig	  mätning	  ska	  ske	  på	  grund	  av	  ett	  slumpmässigt	  fel.	  

Vi	  får	  dock	  svårt	  att	  hitta	  relevanta	  siffror	  på	  
spridningen	  av	  de	  bilder	  som	  härstammar	  från	  
videoklipp,	  eftersom	  bilderna	  som	  spridits	  på	  
internet	  kan	  komma	  från	  så	  många	  olika	  av	  
stillbilderna	  som	  utgör	  videoklippet.	  Ett	  sådant	  
exempel	  är	  Zapruders	  film	  från	  mordet	  på	  John	  F.	  
Kennedy,	  där	  det	  finns	  en	  mångfald	  av	  olika	  
filmrutor	  som	  spridit	  sig	  som	  stillbilder.	  Vi	  kan	  
omöjligen	  leta	  på	  och	  bildgoogla	  alla	  de	  
filmrutorna,	  särskilt	  om	  man	  betänker	  att	  
filmrutorna	  kan	  förekomma	  i	  olika	  beskärningar	  
och	  retuscheringar	  osv.	  

Vi	  har	  inte	  sett	  att	  någon	  använt	  den	  här	  metoden	  
tidigare,	  men	  vi	  tycker	  att	  den	  kompletterar	  våra	  
bildanalyser	  på	  ett	  bra	  sätt,	  och	  är	  övertygade	  om	  
att	  bildsökningar	  efter	  ikoner	  på	  webben	  har	  
framtiden	  för	  sig,	  i	  diskursanalyser	  och	  andra	  
grenar	  av	  ikonforskningen.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  1	  Skärmdump	  från	  en	  Google-‐bildsökning	  
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RESULTAT	  

	  
Litteraturanalys	  
DEFINITIONER	  AV	  IKONER	  I	  LITTERATUREN	  -‐	  RESULTATEN	  AV	  VÅRA	  KVALITATIVA	  
TEXTANALYSER	  

De	  karaktäriseringar	  i	  punktform	  som	  listas	  i	  tabell	  2	  består	  egentligen	  av	  ett	  stort	  antal	  
språkliga	  utsagor	  och	  meningar	  där	  författarna	  angivit	  något	  de	  anser	  utmärker	  en	  ikonisk	  
nyhetsbild.	  Vi	  insamlade	  endast	  sådana	  meningar/utdrag	  eller	  gjorde	  sammanfattningar	  där	  
författarna	  explicit	  uttalar	  sig	  om	  ikoniska	  nyhetsbilder.	  Underlaget	  till	  tabell	  2	  kommer	  således	  
inte	  från	  de	  textavsnitt	  där	  författarna	  kommenterar	  nyhetsbilder	  rent	  allmänt,	  även	  om	  
ikonerna	  naturligtvis	  med	  nödvändighet	  måste	  ha	  många	  egenskaper	  gemensamma	  med	  
nyhetsbilder	  som	  inte	  är	  ikoniska.	  

Dessa	  meningar/utdrag	  ur	  litteraturen	  -‐	  vilka	  formade	  sig	  till	  ett	  omfattande	  atomistiskt	  
råmaterial	  -‐	  kom	  sedan	  att	  utgöra	  grunden	  för	  den	  kvalitativa	  textanalysen,	  där	  syftet	  var	  att	  
aggregera	  fram	  ett	  antal	  aspekter/kriterier	  på	  fenomenet	  ikonisk	  nyhetsbilder.	  Dock	  utan	  
anspråk	  på	  att	  fastställa	  vad	  som	  är	  orsak	  till	  eller	  en	  effekt	  av	  det	  ikoniska.	  	  

Råmaterialet,	  d.v.s.	  det	  stora	  antalet	  språkliga	  utsagor,	  analyserades	  och	  sorterades	  enligt	  den	  
s.k.	  kartläggningsmetoden	  (Esaiasson	  et.	  al	  2007:306,	  Ryen	  2004:107-‐115).	  Textbitarna	  
fördelades	  på	  sammanlagt	  51	  olika	  grupper	  som	  alltså	  utgör	  de	  i	  tabell	  2	  listade	  51	  kriterierna	  
på	  ikoniska	  nyhetsbilder.	  Dessa	  kriterier	  innehåller	  ett	  varierande	  antal	  textbitar,	  vilket	  vi	  inte	  
tagit	  någon	  hänsyn	  till,	  det	  är	  ju	  deras	  kvalitativa	  innehåll	  som	  räknas.	  Vi	  fick	  även	  några	  
överblivna	  textbitar	  som	  inte	  passade	  in	  på	  något	  kriterium	  (ett	  försumbart	  antal).	  

De	  51	  kriterierna	  slogs	  sedan	  samman	  till	  13	  mer	  övergripande	  kategorier	  (med	  versaler	  i	  tabell	  
2)	  som	  ska	  kommenteras	  i	  det	  följande.	  Dessförinnan	  vill	  vi	  dock	  ge	  ett	  par	  exempel	  på	  vårt	  
sorterande	  av	  språkliga	  utsagor	  från	  litteraturen.	  Exemplen	  visas	  i	  figur	  2	  och	  3	  som	  är	  utdrag	  ur	  
det	  Excel-‐dokument	  som	  blev	  resultatet	  av	  den	  kvalitativa	  textanalysen,	  ett	  dokument	  på	  33	  
sidor	  som	  vi	  av	  utrymmesskäl	  valt	  att	  inte	  ta	  med	  som	  bilaga	  till	  denna	  uppsats.	  
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Tabell	  2	  Sammanfattning	  av	  resultatet	  av	  vår	  litteraturanalys.	  De	  ca	  550	  referaten	  är	  här	  indelade	  i	  51	  kriterier	  och	  
13	  övergripande	  kategorier.	  

	  
A)	  SITUATION	  

	   	  
H)	  SPRIDNING	  

1	   (Historiskt)	  viktig	  händelse	  
	  

30	   Sprider	  sig	  inom	  nyhetsmedia	  
2	   Oväntad/osannolik	  händelse	  

	  
31	   Publiceras	  upprepade	  gånger	  

3	   Traumatisk	  händelse	  (för	  nationen)	  
	  

32	   Sprids	  till	  nya	  sammanhang	  

	  
	   	  

33	   Syns	  i	  människors	  vardag	  

	   B)	  BILDENS	  FORM/INNEHÅLL	  
	  

	  
	  4	   Visar	  tydlig	  kontrast/konflikt/spänning	  

	  
	   I)	  REAKTION	  

5	   Fångar	  ett	  avgörande	  ögonblick	  
	  

34	   Gör	  befolkningen	  medveten	  
6	   Fotografen	  är	  nära	  motivet	  

	  
35	   Redskap	  i	  debatten	  

7	   Estetiskt	  tilltalande/artistisk	  form	  
	  

36	   Motstridiga	  tolkningar/politiska	  motsättningar	  
8	   Renodlad	  komposition	  

	  
37	   (Stor/liten)	  påverkan	  på	  opinion/beteenden	  

9	   Konventionellt	  innehåll	  och	  formspråk	  
	  

38	   Modell	  för	  medborgerligt	  beteende	  
10	   Avbildar	  kända	  personer	  

	  
39	   Reframing/nytolkning	  

11	   Tydliggör/konkretiserar	  (något	  negativt)	  
	  

	  
	  	  

	   	  
	   J)	  STATUS	  

	   C)	  EMOTIONELL/MORALISK	  RESPONS	  
	  

40	   Berömd/igenkänd/beundrad	  
12	   Emotionell	  reaktion/identifikation	  

	  
41	   Genererar	  ekonomiska	  vinster	  

13	   Väcker	  moraliskt	  engagemang	  
	  

42	   Påstås	  vara	  betydelsefull	  
14	   Skapar	  mening/terapeutisk	  funktion	  

	  
43	   Sätter	  standard	  för	  god	  bildjournalistik	  

	  
	   	  

	  
	  	   D)	  BILDENS	  RETORIK	  

	  
	   K)	  ETISK	  DEBATT	  

15	   Alluderar	  till	  arketyper	  och	  tidigare	  (konst-‐)verk	  
	  

44	   Ifrågasatt	  äkthet	  
16	   Symbol/metafor	  för	  allmängiltiga	  begrepp	  

	  
45	   Etisk	  debatt	  kring	  bilden	  

17	   Sammanfattar	  något	  större	  (metonymi)	  
	  

	  
	  18	   Mer	  symbolisk	  än	  beskrivande	  

	  
	   L)	  BESTÅENDE	  MINNE	  

19	   Missvisande	  förenkling	  
	  

46	   Del	  av	  det	  kollektiva	  minnet	  

	  
	   	  

47	   Historiskt	  dokument	  

	   E)	  BILDENS	  UNDERLIGGANDE	  VÄRDERINGAR	  
	  

48	   Historieskrivning	  kring	  fotografen	  och	  personerna	  i	  bilden	  
20	   Bekräftar	  rådande	  föreställningar	  

	  
	  

	  21	   Upprätthåller	  myter	  
	  

	   M)	  LIVSLÄNGD	  
22	   Utmanar	  rådande	  föreställningar	  

	  
49	   Bildens	  effekt	  och	  innebörd	  förändras	  över	  tid	  

	  
	   	  

50	   Det	  fåtal	  bilder	  som	  inte	  glöms	  bort	  

	   F)	  BILDENS	  ETIK	  
	  

51	   Uthålliga	  bilder	  som	  har	  kvar	  sin	  betydelse	  
23	   Fotografiets	  voyeurism	  

	   	   	  24	   Bryter	  norm	  för	  att	  aktivera	  annan	  norm	  
	   	   	  25	   Bilden	  förefaller	  arrangerad	  
	   	   	  

	  
	   	   	   	  	   G)	  PUBLICERING	  

	   	   	  26	   Blir	  känd	  över	  en	  natt	  
	   	   	  27	   Lanseras	  av	  diskurseliten	  
	   	   	  28	   Får	  stort	  utrymme	  vid	  publiceringen	  
	   	   	  29	   Kommer	  när	  tiden	  är	  mogen	  (timing)	  
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Figur	  2	  Utdrag	  ur	  vår	  sammanställning	  av	  referat	  från	  litteraturgenomgången	  vilka	  sorterats	  i	  
kriterier	  som	  i	  sin	  tur	  sorterats	  i	  kategorier.	  Här	  syns	  huvuddelen	  av	  slutresultatet	  för	  
kategorin	  Situation.	  

	  

Figur	  3	  Ytterligare	  utdrag	  ur	  vår	  sammanställning	  av	  referat,	  kriterier	  och	  kategorier.	  Här	  
syns	  en	  mindre	  del	  av	  slutresultatet	  för	  kategorin	  Spridning.	  
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I	  figurerna	  2	  och	  3	  bör	  de	  lösryckta	  citaten	  som	  listas	  för	  säkerhets	  skull	  inte	  betraktas	  som	  citat	  i	  
formell	  mening,	  utan	  snarare	  som	  referat	  eftersom	  de	  inte	  sällan	  är	  sammansatta	  av	  fragment	  
hämtade	  från	  flera	  ställen	  i	  författarens	  text.	  Endast	  i	  några	  fall	  har	  vi	  översatt	  referaten	  från	  
engelska	  till	  svenska.	  Det	  framgår	  också	  av	  figurerna	  att	  det	  finns	  en	  viss	  överlappning	  mellan	  
kategoriernas	  innehåll,	  de	  är	  inte	  fullständigt	  oberoende	  av	  varandra.	  

De	  13	  mer	  övergripande	  kategorier	  som	  slutligen	  extraherades	  fram	  ur	  det	  författarna	  ansåg	  vara	  
kännetecknande	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder	  utgör	  alltså	  centrala	  aspekter	  av	  bildernas	  tillblivelse,	  deras	  
egenskaper,	  betraktarnas	  upplevelse	  samt	  fotografiernas	  publicering	  och	  cirkulation.	  Dessa	  
kategorier	  kommer	  nu	  att	  kortfattat	  presenteras	  var	  för	  sig.	  Vi	  börjar	  då	  med	  själva	  händelsen:	  
	  

SITUATION	  

Flera	  författare	  framhåller	  att	  det	  sällan	  är	  vardagliga	  situationer	  som	  ger	  upphov	  till	  ikoniska	  
nyhetsbilder	  (Griffin	  1999,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  
Ikonerna	  skildrar	  vanligen	  historiskt	  betydelsefulla	  händelser,	  eller	  kan	  lätt	  associeras	  med	  sådana.	  
Det	  kan	  handla	  om	  för	  nationen	  traumatiska	  skeenden	  som	  krig,	  naturkatastrofer,	  politiska	  konflikter	  
eller	  situationer	  av	  annat	  slag	  med	  avgörande	  betydelse	  för	  offentligheten,	  vilket	  naturligtvis	  
avspeglar	  den	  förhärskande	  nyhetsvärderingen:	  	  

Tragedies,	  wars	  and	  other	  disasters	  of	  human	  existence	  are	  often	  the	  sources	  of	  news	  icons	  …	  
the	  events	  connected	  with	  the	  icon	  are	  typical	  tragic	  …	  photojournalists	  feel	  that	  extremes	  of	  
human	  suffering	  make	  good	  news	  photography	  (Perlmutter	  1998:20)	  

Ikoner	  avbildar	  dessutom	  ofta	  händelser	  som	  är	  oväntade,	  som	  ingen	  hade	  kunnat	  förutse	  och	  som	  
upplevs	  vara	  osannolika,	  häpnadsväckande	  eller	  svåra	  att	  begripa.	  Ibland	  kan	  det	  osannolika	  bestå	  i	  
att	  fotografen	  mot	  alla	  odds	  lyckades	  fånga	  det	  inträffade	  på	  bild.	  

Det	  kan	  också	  röra	  sig	  om	  uppmärksammade	  sociala	  evenemang	  eller	  sådana	  händelser	  som	  
inflytelserika	  personer	  anser	  vara	  viktiga,	  och	  därför	  deltar	  i	  och	  som	  just	  av	  detta	  skäl	  får	  ökad	  
sannolikhet	  att	  locka	  till	  sig	  fotografer.	  
	  

BILDENS	  FORM/INNEHÅLL	  

Som	  ovan	  nämnts	  avbildar	  ikoniska	  nyhetsbilder	  ofta	  traumatiska	  händelser,	  varvid	  de	  lyckas	  
förmedla	  detta	  på	  ett	  konkret	  och	  grafiskt	  sätt,	  som	  mycket	  tydligt	  visar	  vad	  det	  handlar	  om	  (Andén-‐
Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2003,	  2007,	  Griffin	  2004,	  Lovelace	  2010,	  Sturken	  1997,	  
Zelizer	  1999).	  Krigets	  grymheter	  gestaltas	  i	  detalj,	  politiska	  kriser	  blir	  uppenbara	  etc.,	  vilket	  dels	  beror	  
på	  fotografiets	  form,	  dels	  på	  själva	  innehållet.	  	  

Denna	  förmåga	  hos	  ikonen	  att	  tydliggöra	  och	  konkretisera	  kan	  komma	  till	  synes	  även	  för	  positiva	  
händelser,	  som	  dock	  är	  mindre	  vanliga	  i	  de	  urval	  av	  nyhetsbilder	  vi	  studerat.	  

Ikonen	  fångar	  ofta	  läsarnas	  uppmärksamhet	  genom	  att	  presentera	  en	  visuellt	  tydlig	  konflikt,	  kontrast	  
eller	  spänning	  som	  ger	  bilden	  särskilda	  kvaliteter	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  
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2001,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Lovelace	  2010,	  Sturken	  1997).	  Det	  kan	  exempelvis	  handla	  om	  ett	  
dynamiskt	  kraftspel	  eller	  en	  laddad	  situation	  där	  människor	  står	  mot	  varandra,	  man	  mot	  man.	  	  

Perlmutter	  (1998)	  framhåller	  vidare	  att	  många	  ikoniska	  nyhetsbilder	  har	  en	  avskalad	  komposition	  
med	  endast	  några	  få	  centrala	  bildelement	  som	  därmed	  renodlar	  budskapet.	  Han	  poängterar	  vidare	  
att	  fotografen	  ofta	  befunnit	  sig	  nära	  motivet,	  vilket	  därmed	  låter	  betraktaren	  uppleva	  en	  
motsvarande	  närhet	  till	  personerna	  i	  bild.	  

Att	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  fångar	  ett	  avgörande	  ögonblick	  betonas	  av	  Griffin	  (1999),	  Perlmutter	  
(1998)	  och	  Sturken	  (1997).	  Denna	  klassiska	  term	  innebär	  (enligt	  Cartier-‐Bresson)	  att	  det	  avbildade	  
skeendets	  höjdpunkt	  förenas	  med	  bildens	  kompositionselement	  till	  en	  helhet	  -‐	  the	  decisive	  moment	  
-‐	  som	  utgör	  det	  ögonblick	  i	  tid	  och	  rum	  som	  har	  en	  särskild	  signifikans	  för	  betraktaren.	  Något	  som	  
fångar	  blicken	  och	  bidrar	  till	  det	  artisteri	  och	  den	  estetiska	  skicklighet	  som	  flera	  av	  författarna	  
förknippar	  med	  ikoniska	  nyhetsfotografier.	  ”Skådespel”,	  en	  ”dramatisk	  estetisk	  form”	  samt	  en	  
”visuell	  vältalighet”	  är	  några	  ord	  som	  använts	  i	  detta	  sammanhang	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,	  
Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  Griffin	  1999,	  Sturken	  1997,	  Perlmutter	  1998).	  	  

Slutligen	  framkom	  en	  annan	  intressant	  tanke	  kring	  ikonens	  form/innehåll	  som	  några	  författare	  ser	  
som	  delförklaring	  till	  de	  ikoniska	  nyhetsbildernas	  genomslag	  i	  de	  breda	  folklagren.	  Nämligen	  att	  
dessa	  fotografier	  inte	  endast	  besitter	  en	  estetiskt	  tilltalande	  form	  utan	  att	  bildernas	  artistiska	  
kvaliteter	  också	  bygger	  på	  ett	  alltigenom	  konventionellt	  formspråk,	  och	  ett	  begreppsmässigt	  
välbekant	  innehåll	  som	  gemene	  man	  lätt	  kan	  relatera	  till	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  
Griffin	  1999).	  	  

Ikonerna	  slår	  alltså	  an	  en	  sträng	  hos	  betraktaren,	  med	  en	  resonans	  utan	  några	  övertoner	  från	  
experimentell	  fotografi	  eller	  konstnärligt	  avantgarde.	  Förankringen	  i	  en	  traditionellt	  klassisk	  
komposition	  inom	  mainstreamkulturen,	  i	  kombination	  med	  ett	  idémässigt	  lättillgängligt	  innehåll,	  
skulle	  alltså	  kunna	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  de	  ikoniska	  bilderna	  går	  hem	  hos	  en	  såpass	  stor	  publik:	  

They	  draw	  on	  stock	  images	  and	  ideas	  …	  within	  the	  realm	  of	  everyday	  experience	  and	  common	  
sense.	  You	  don´t	  have	  to	  know	  a	  thing	  about	  either	  art	  or	  political	  philosophy	  (Hariman	  &	  
Lucaites	  2007:30)	  

Att	  ikonerna	  ofta	  gestaltar	  situationer	  vilka	  på	  något	  sätt	  framstår	  som	  typiska,	  välbekanta,	  eller	  som	  
åtminstone	  är	  lätta	  att	  ta	  till	  sig,	  tycks	  därmed	  motsäga	  kriteriet	  om	  att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  ofta	  
avbildar	  osannolika	  eller	  häpnadsväckande	  händelser	  vilka	  kan	  framstå	  som	  obegripliga	  ur	  
normalitetens	  perspektiv.	  

Endast	  Perlmutter	  (1998)	  tar	  upp	  det	  faktum	  att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  emellanåt	  avbildar	  kända	  
personer	  (eller	  ökända	  personer).	  Han	  konstaterar	  dock	  att	  det	  lika	  ofta	  handlar	  om	  helt	  vanliga	  
människor	  som	  (å	  andra	  sidan)	  fotograferats	  i	  en	  anmärkningsvärd	  situation.	  	  
	  

EMOTIONELL/MORALISK	  RESPONS	  

Att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  kan	  väcka	  starka	  känslor	  -‐	  genom	  att	  exempelvis	  avbilda	  människor	  i	  
känslofyllda	  situationer	  -‐	  är	  något	  som	  framhålls	  av	  flera	  författare.	  Det	  är	  då	  vanligare	  att	  nämna	  
negativa	  känslor	  som	  upprördhet	  eller	  maktlöshet,	  men	  även	  samhörighet,	  stolthet	  och	  blandade	  
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känslor	  har	  lyfts	  fram.	  Ikoner	  är	  bilder	  som	  tar	  tag	  i	  betraktaren.	  De	  frilägger	  den	  känslomässiga	  
aspekten	  av	  ett	  skeende,	  och	  det	  konstateras	  att	  betraktaren	  ofta	  identifierar	  sig	  med	  de	  avbildade	  
personerna	  på	  ett	  känslomässigt	  plan	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  
2007,	  Griffin	  1999,	  Lovelace	  2010,	  Sturken	  1997,	  Perlmutter	  1998).	  Det	  har	  vidare	  påpekats	  att	  dessa	  
känslor	  ibland	  är	  politskt	  färgade,	  eller	  att	  de	  kan	  innefatta	  en	  ”kvasireligiös”	  dimension:	  

…	  (there	  is	  a)	  quasi-‐religious	  aspect	  of	  the	  secular	  icon	  …	  one	  senses	  a	  higher	  power	  unfolding	  
and	  is	  lifted	  up	  into	  awe	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:290)	  	  

Att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  pockar	  på	  betraktarens	  uppmärksamhet	  genom	  att	  vädja	  till	  allmänhetens	  
samvete,	  att	  de	  kan	  aktivera	  en	  moralisk	  upprördhet,	  eller	  ett	  moraliskt	  engagemang	  (Hariman	  &	  
Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998)	  har	  kanske	  samband	  med	  deras	  förmåga	  att	  uppväcka	  
känslor.	  Och	  även	  om	  det	  nu	  handlar	  om	  känslor	  av	  sorg	  eller	  upprördhet	  är	  det	  flera	  författare	  som	  
menar	  att	  ikoniska	  nyhetbilder	  trots	  allt	  kan	  hjälpa	  betraktaren	  att	  konkretisera	  och	  därmed	  ta	  in	  en	  
traumatisk	  verklighet,	  så	  att	  det	  blir	  möjligt	  att	  förstå	  också	  de	  mest	  ofattbara	  trauman.	  Flera	  
forskare	  har	  alltså	  på	  lite	  olika	  sätt	  framhållit	  att	  ikonerna	  kan	  ha	  en	  meningsskapande	  eller	  rentav	  
terapeutisk	  funktion	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  Griffin	  2004,	  
Sturken	  1997).	  	  
	  

BILDENS	  RETORIK	  

Flera	  författare	  hävdar	  att	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  besitter	  en	  särskild	  förmåga	  att	  representera	  
något	  större	  och	  mer	  generellt	  än	  det	  som	  syns	  i	  bildrummet.	  Att	  ikonen	  lyckas	  sammanfatta	  ett	  mer	  
övergripande	  skeende,	  en	  hel	  tidsanda	  eller	  vissa	  levnadsvillkor,	  att	  den	  kan	  utgöra	  ett	  kondensat	  av	  
en	  kultur	  eller	  av	  vissa	  tendenser	  eller	  rådande	  strömningar	  i	  samhället.	  De	  enskilda	  personerna	  i	  
bilden	  blir	  bärare	  av	  kollektivets	  erfarenheter	  och	  får	  stå	  för	  någonting	  utöver	  dem	  själva.	  En	  
summering	  som	  tilldelar	  fotografiet	  en	  vidare	  betydelse	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  
Griffin	  1999,	  Sturken	  1997,	  Perlmutter	  1998).	  

I	  förlängningen	  av	  detta	  budskap	  om	  det	  universella	  ligger	  ikonens	  förmåga	  att	  bli	  tolkad	  som	  en	  
symbol	  eller	  en	  metafor	  för	  mer	  abstrakta	  eller	  allmängiltiga	  begrepp,	  som	  oskuldsfullhet,	  civil-‐
kurage,	  krigets	  vansinne,	  fattigdomens	  nedbrytande	  effekt	  på	  själslivet,	  kampen	  mellan	  frihet	  och	  
diktatur	  etc.	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2003,	  2007,	  Griffin	  1999,	  Lovelace	  2010,	  Sturken	  1997,	  Perlmutter	  
1998,	  Zelizer	  1999).	  

Ett	  ofta	  parallellt	  inslag	  i	  bildretoriken	  återfinns	  när	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  alluderar	  till	  äldre	  
konstverk	  och	  därmed	  associerar	  till	  kulturella	  symboler	  eller	  arketyper	  förbundna	  med	  människans	  
villkor	  på	  ett	  djupare	  existentiellt	  plan.	  En	  nyhetsbild	  kan	  leda	  tankarna	  till	  nyckelscener	  som	  
gestaltats	  av	  ikoniska	  konstverk	  (madonnan	  och	  barnet	  osv)	  eller	  till	  tidigare	  ikoniska	  
nyhetsfotografier	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2007,	  Griffin	  1999,	  
Sturken	  1997,	  Perlmutter	  1998).	  De	  anförda	  exemplen	  spänner	  från	  Kristus	  på	  korset	  till	  hjältar	  i	  
klassiska	  westernfilmer.	  

Vissa	  författare	  hävdar	  att	  de	  ikoniska	  nyhetsfotografierna	  kännetecknas	  av	  att	  deras	  symboliska	  
egenskaper	  ofta	  är	  starkare	  än	  deras	  rent	  avbildande	  egenskaper	  och	  beskrivande	  funktion	  (Hariman	  
&	  Lucaites	  2007,	  Griffin	  1999).	  Denna	  obalans	  mellan	  det	  symboliska	  och	  beskrivande	  verkar	  tillta	  
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under	  ikonens	  livscykel,	  något	  som	  bl.a.	  beskrivits	  som	  en	  dekontextualisering	  av	  skeendet	  i	  bilden	  
och	  som	  även	  problematiserats	  rent	  allmänt	  när	  det	  gäller	  nyhetsbildens	  roll	  inom	  journalistiken	  (se	  
teorikapitlet).	  Perlmutter	  (1998)	  varnar	  för	  att	  vissa	  ikoner	  har	  en	  benägenhet	  att	  låta	  sig	  utnyttjas	  på	  
ett	  förenklande	  och	  missvisande	  sätt	  i	  politiskt	  syfte:	  

	  …	  the	  image	  is	  all	  the	  more	  prone	  to	  ideological	  manipulation,	  to	  almost	  any	  degree	  and	  in	  
almost	  any	  direction	  …	  because	  most	  people	  know	  so	  little	  about	  the	  context	  and	  complexity	  
behind	  the	  mask	  of	  the	  icon	  …	  (Perlmutter	  1998:28)	  	  
	  

BILDENS	  UNDERLIGGANDE	  VÄRDERINGAR	  

Enligt	  forskarna	  opererar	  ikoniska	  nyhetsbilder	  ofta	  på	  ett	  ideologiskt	  plan	  genom	  att	  antingen	  
återspegla	  eller	  utmana	  dominerande	  föreställningar/ideologier	  eller	  den	  rådande	  samhällsord-‐
ningen	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,	  2008,	  Griffin	  2004,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2007,	  Lovelace	  
2010,	  Sturken	  1997,	  Perlmutter	  1998):	  	  

…	  iconic	  photographs	  vary	  …	  Iwo	  Jima	  is	  a	  moment	  of	  praise	  for	  national	  character,	  while	  the	  
napalm	  girl	  confronts	  a	  national	  policy	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:298)	  	  

I	  krigstider	  ser	  makteliten	  gärna	  att	  nyhetsbilderna	  blir	  en	  del	  i	  en	  mer	  övergripande	  gestaltning	  -‐	  
”the	  master	  war	  narrative”	  -‐	  som	  i	  USA	  bl.a.	  berättar	  att	  drivkraften	  bakom	  de	  amerikanska	  krigen	  
består	  i	  att	  landet	  känner	  ett	  moraliskt	  ansvar,	  och	  därför	  agerar	  mot	  ondskan	  utifrån	  sin	  position	  
som	  västvärldens	  ledande	  nation	  (Schwalbe,	  Silcock	  &	  Keith	  2008:451).	  Men	  ikoniska	  nyhetsbilder	  
kan	  även	  utgöra	  en	  del	  i	  reproduktionen	  av	  mer	  fredliga	  demokratiska	  ideal,	  som	  kan	  anses	  vara	  
centrala	  för	  att	  upprätthålla	  det	  öppna	  samhället	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:3).	  Och	  i	  ett	  land	  med	  
press-‐	  och	  yttrandefrihet	  kan	  det	  alltså	  hända	  att	  även	  subversiva	  bilder	  som	  utmanar	  eller	  
underminerar	  den	  officiella	  verklighetsbeskrivningen	  kan	  nå	  ikonisk	  status.	  Fotografier	  som	  då	  blir	  en	  
motvikt	  till	  den	  typ	  av	  ikoniska	  nyhetsbilder	  som	  upprätthåller	  nationella	  myter,	  en	  kulturell	  
mytbildning	  som	  enligt	  vissa	  författare	  utövar	  inflytande	  på	  den	  kommersiella	  
mainstreamjournalistiken,	  där	  ett	  exempel	  var	  myten	  om	  Gulfkriget	  som	  en	  högteknologisk	  och	  
kliniskt	  ren	  militär	  operation	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Griffin	  1999,	  2004,	  Sturken	  1997).	  	  
	  

BILDENS	  ETIK	  

Några	  författare	  har	  påpekat	  att	  vissa	  ikoniska	  nyhetsbilder	  tillkommit	  på	  ett	  sätt	  som	  kan	  vara	  
tveksamt	  ur	  etisk	  synvinkel,	  vilket	  dock	  inte	  tycks	  minska	  deras	  ikoniska	  status.	  Griffin	  (1999)	  skriver	  
om	  berömda	  krigsbilder	  som	  visat	  sig	  vara	  uppenbart	  iscensatta.	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2003)	  
konstaterar	  att	  ett	  ikoniskt	  krigsfotografi	  där	  en	  plågad	  naken	  människa	  utlämnas	  åt	  betraktarens	  
blickar	  uppenbarligen	  bryter	  mot	  en	  norm,	  i	  syfte	  att	  aktivera	  ett	  mer	  omfattande	  normsystem	  som	  
handlar	  om	  att	  en	  främmande	  makt	  utsätter	  civilbefolkningen	  för	  övergrepp.	  Slutligen	  har	  det	  
framförts	  att	  vissa	  ikoniska	  fotografier	  ger	  betraktaren	  en	  voyeuristisk	  upplevelse.	  Som	  om	  man	  
smygtittar	  på	  något	  privat,	  som	  inte	  var	  avsett	  att	  registreras	  av	  en	  kamera	  eller	  tänkt	  att	  
presenteras	  som	  ett	  skådespel	  för	  allmänheten	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  	  Sturken	  1997).	  
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PUBLICERING	  

En	  del	  författare	  talar	  om	  att	  ikonerna	  blir	  kända	  över	  en	  natt,	  d.v.s.	  de	  når	  snabbt	  (för	  att	  inte	  säga	  
direkt)	  sin	  stjärnstatus	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Griffin	  1999,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2007,	  
Perlmutter	  1998).	  Men	  det	  är	  diskurseliten	  –	  journalister,	  politiker	  och	  akademiker	  –	  som	  skapar	  
ikonen,	  det	  betonar	  många	  författare	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2007,	  
Lovelace	  2010,	  Perlmutter	  1998).	  Media	  har	  makten	  över	  cirkulationen	  i	  de	  traditionella	  forumen,	  
således	  hävdar	  bland	  annat	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2007)	  att	  ikoner	  är	  skapade	  och	  sprids	  av	  
mediaeliter.	  Perlmutter	  går	  ett	  steg	  längre	  och	  argumenterar	  för	  att	  enskilda	  viktiga	  personer	  har	  
makt	  att	  utse	  ikoner:	  

…	  the	  president	  of	  the	  United	  States,	  the	  number	  one	  icon	  setter	  and	  framer	  …	  
(Perlmutter	  1998:103)	  

Att	  en	  viktig	  politiker	  säger	  att	  en	  bild	  är	  betydelsefull	  (eller	  berömmer	  den	  på	  annat	  sätt)	  kan	  alltså	  
vara	  det	  som	  är	  skillnaden	  mellan	  om	  en	  bild	  blir	  ikonisk	  eller	  faller	  i	  glömska.	  Mer	  nyanserat	  så	  
skriver	  Perlmutter	  att	  ikoner	  får	  mycket	  uppmärksamhet	  av	  viktiga	  personer.	  

Ikoniska	  nyhetsbilder	  får	  stort	  utrymme	  vid	  publiceringen,	  de	  toppar	  förstasidan	  på	  tidningen	  och	  är	  
högt	  prioriterade	  i	  nyhetssändningar;	  de	  är	  högt	  nyhetsvärderade	  med	  andra	  ord	  (Hariman	  &	  
Lucaites	  2007,	  Perlmutter	  1998).	  Några	  författare	  menar	  också	  att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  ofta	  uppstått	  
när	  tiden	  varit	  mogen	  för	  dem.	  Ikonerna	  har	  ett	  slags	  timing	  att	  nå	  spridning	  i	  precis	  det	  rätta	  
momentet,	  då	  publiken	  är	  mottaglig	  för	  bilderna	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Perlmutter	  1998,	  
Sturken	  1997).	  
	  

SPRIDNING	  

Ikoniska	  nyhetsbilders	  färd	  mot	  toppen	  börjar	  i	  de	  flesta	  fall	  genom	  en	  stor	  spridning	  i	  nyhetsmedia;	  
de	  får	  stor	  cirkulation,	  mycket	  större	  än	  de	  rörliga	  bilderna	  från	  samma	  händelse	  (om	  det	  finns	  några	  
sådana),	  och	  blir	  en	  nationell	  snarare	  än	  en	  lokal	  ikon	  (Griffin	  1999,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2007,	  
Lovelace	  2010,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  Ikonerna	  blir	  inte	  bara	  exponerade	  stort	  vid	  ett	  enda	  
tillfälle	  utan	  återpubliceras	  om	  och	  om	  igen	  (Griffin	  1999,	  2004,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  Zelizer	  
1999).	  Efter	  sin	  ”breakthrough”	  i	  nyhetsmedia	  får	  ikonen	  spridning	  även	  i	  andra	  sammanhang.	  Som	  i	  
andra	  typer	  av	  media,	  i	  böcker,	  på	  webbsidor	  och	  i	  konsten	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,2008,	  
Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  Ikonerna	  återfinns	  på	  vykort,	  T-‐
shirts,	  i	  fotoböcker	  och	  i	  ett	  senare	  skede	  även	  i	  historieböcker,	  dokudramer	  och	  spelfilmer	  (då	  som	  
arrangerad	  scen).	  

Iconic	  news	  media	  images	  are	  notoriously	  migratory,	  often	  being	  instantly	  
appropriated	  and	  re-‐circulated	  in	  the	  wider	  culture	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008:6)	  

Hariman	  &	  Lucaites	  (2007)	  är	  också	  inne	  på	  att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  syns	  i	  människors	  vardag:	  man	  
stöter	  på	  dem	  i	  sina	  vardagsrutiner,	  kanske	  på	  ett	  magasinsomslag	  i	  tandläkarens	  väntrum.	  Ikoner	  är	  
mer	  av	  folklig	  art	  än	  något	  exklusivt	  för	  konnässörer.	  Därför	  syns	  och	  igenkänns	  de	  i	  många	  
sammanhang.	  
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REAKTION	  

Ett	  utmärkande	  drag	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder	  är	  att	  de	  gör	  befolkningen	  medveten	  om	  förhållanden	  
den	  inte	  känner	  till	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2007,	  Lovelace	  2010,	  
Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  Ikonerna	  har	  förmågan	  att	  tränga	  sig	  in	  i	  medvetandet	  och	  nagla	  fast	  
uppmärksamheten	  kring	  händelserna	  som	  bilderna	  visar.	  Befolkningen	  ges	  möjlighet	  att	  tänka,	  känna	  
och	  agera	  med	  hjälp	  av	  ikonen.	  

…	  (they)	  showed	  what	  had	  been	  said	  but	  not	  seen	  in	  print	  …	  revealed	  a	  shocking	  truth	  
and	  called	  official	  lies	  into	  question	  …	  reoriented	  readers	  to	  apprehend	  what	  was	  
always	  there	  in	  the	  written	  reports	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2007:292-‐293)	  

Ikonerna	  är	  också	  värdefulla	  redskap	  i	  samhällsdebatten.	  Med	  sin	  retoriska	  styrka	  hamnar	  de	  i	  
centrum	  för	  debatten	  och	  blir	  viktiga	  instrument	  för	  diskurseliter	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,	  2008,	  
Griffin	  1999,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  

Denna	  viktighet	  understryks	  av	  att	  det	  kan	  uppstå	  politiska	  strider	  om	  hur	  specifika	  ikoner	  ska	  tolkas.	  
Därmed	  givet	  att	  den	  ikoniska	  nyhetsbilden	  i	  allmänhet	  är	  öppen	  för	  motstridiga	  tolkningar	  (Andén-‐
Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  

One	  man´s	  icon	  of	  outrage	  is	  another	  man´s	  trophy	  photo	  …	  interpreted	  wholly	  
differently;	  yet,	  the	  picture	  does	  not	  change,	  only	  the	  prejudices	  of	  the	  beholder	  
(Perlmutter	  1998:21)	  

Även	  om	  en	  ikon	  är	  framställd	  och	  publicerad	  i	  propagandasyfte	  kan	  meningen	  vändas	  och	  omtolkas.	  
När	  få	  känner	  till	  kontexten	  bakom	  ikonen	  kan	  den	  användas	  för	  ideologisk	  propaganda	  åt	  nästan	  
vilket	  håll	  som	  helst.	  

Olika	  sätt	  att	  tolka	  ikoner	  tas	  till	  sin	  spets	  när	  publiken	  nytolkar	  och	  parafraserar	  verket.	  När	  vi	  
genom	  Google-‐sökningar	  räknade	  på	  hur	  stor	  spridning	  respektive	  ikon	  hade	  fått,	  var	  det	  inte	  sällan	  
som	  olika	  egentolkningar	  –	  mer	  eller	  mindre	  professionella	  –	  dök	  upp.	  Det	  kan	  alltså	  vara	  att	  någon	  
bytt	  ut	  ett	  huvud	  på	  en	  person	  i	  bilden,	  eller	  manipulationer	  av	  mer	  omfattande	  slag.	  Ofta	  handlar	  
det	  om	  politiska	  satirer	  och	  protestbilder	  där	  ikonens	  grafiska	  innehåll	  till	  viss	  del	  återanvänts	  
(Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2003,	  2007)	  

Huruvida	  ikoniska	  nyhetsbilder	  har	  någon	  påverkan	  på	  medborgarnas	  åsikter	  och	  beteenden	  är	  
mycket	  omdiskuterat.	  Det	  finns	  de	  som	  säger	  att	  ikonerna	  kan	  påverka	  världen	  och	  det	  finns	  de	  som	  
menar	  att	  det	  saknas	  bevis	  för	  att	  ikoner	  påverkar	  någonting	  över	  huvud	  taget,	  vissa	  författare	  har	  
paradoxalt	  nog	  yttrat	  båda	  ståndpunkterna.	  En	  grupp	  av	  författare	  skriver	  att	  ikoner	  kan	  påverka	  
åsikter	  eller	  t.o.m.	  beteenden	  (Andén-‐Papadopolous	  2008,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2007,	  Lovelace	  
2010,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  En	  aspekt	  av	  detta	  är	  att	  ifall	  en	  ikon	  ska	  kunna	  förändra	  
världen	  i	  något	  avseende	  kan	  den	  bara	  underblåsa	  sådana	  diskussioner	  som	  redan	  tagit	  fart	  i	  den	  
offentliga	  debatten,	  inte	  göra	  det	  av	  egen	  kraft.	  	  	  

Perlmutter	  är	  kanske	  den	  författare	  som	  varit	  mest	  dynamisk	  i	  sina	  referat,	  då	  han	  å	  ena	  sidan	  skrivit	  
att	  ikoner	  (”icons	  of	  outrage”	  närmare	  bestämt)	  påverkar	  omvärlden,	  i	  vissa	  fall	  genom	  att	  direkt	  
påverka	  beteenden	  (1998:11-‐13);	  å	  andra	  sidan	  har	  han	  skrivit	  att	  ikoner	  (”icons	  of	  outrage”	  än	  en	  
gång)	  kan	  ha	  en	  lika	  obetydlig	  effekt	  på	  människor	  i	  allmänhet	  som	  ett	  turistfoto	  från	  något	  exotiskt	  
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land	  (1998:28).	  Överlag	  är	  dock	  Perlmutter	  den	  främsta	  företrädaren	  i	  debatten	  (tillsammans	  med	  
Andén-‐Papadopoulos)	  för	  att	  ikoner	  har	  en	  begränsad	  påverkan	  och	  pekar	  bland	  annat	  på	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  bevisa	  att	  en	  ikonisk	  nyhetsbild	  haft	  någon	  effekt.	  Andén-‐Papadopoulos	  (2008)	  skiljer	  dock	  
på	  ikonernas	  mer	  kortsiktiga	  påverkan	  i	  nyhetsmedierna,	  och	  en	  mer	  långsiktig	  effekt	  utifrån	  
bildernas	  vidare	  cirkulation	  i	  en	  mer	  omfattande	  kulturell	  kontext.	  

Hariman	  &	  Lucaites	  som	  kanske	  är	  de	  som	  ivrigast	  debatterar	  för	  att	  ikoner	  har	  effekt	  på	  människor	  
kontrar	  med:	  

…	  claims	  regarding	  influence	  (on	  public	  opinion)	  are	  notoriously	  difficult	  to	  prove.	  
Nonetheless,	  the	  contrary	  claim	  …	  no	  effect	  –	  is	  even	  less	  credible	  (Hariman	  &	  Lucaites	  
2007:7)	  

Hariman	  &	  Lucaites	  (2001,	  2003,	  2007)	  skriver	  också	  utförligt	  om	  ikoniska	  nyhetsbilders	  förmåga	  att	  
fungera	  som	  en	  modell	  för	  medborgerligt	  beteende.	  Förutom	  att	  medborgare	  kan	  ta	  efter	  något	  
agerande	  som	  utförs	  i	  en	  ikonisk	  bild,	  kan	  medborgerligt	  beteende	  också	  handla	  om	  att	  man	  som	  
medborgare	  känner	  sig	  tvungen	  att	  agera	  mot	  det	  som	  skildras	  i	  en	  ikonisk	  bild.	  
	  

STATUS	  

Ikoniska	  nyhetsbilder	  uppnår	  stjärnstatus	  och	  är	  igenkända	  i	  vid	  utsträckning	  (Griffin	  1999,	  Hariman	  
&	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  Människor	  tenderar	  att	  beundra	  
ikonerna	  och	  finns	  det	  en	  originalkopia	  av	  bilden	  behandlas	  den	  som	  ett	  konstverk.	  Ikonerna	  brukar	  
också	  tillskrivas	  stor	  betydelse	  av	  folk	  i	  allmänhet	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Perlmutter	  1998),	  
men	  Perlmutter	  framhäver	  också	  att	  diskurseliter	  gärna	  talar	  för	  (…	  de	  som	  ska	  komma	  att	  bli	  …)	  
ikoner.	  	  

Fotografen	  bakom	  en	  ikonisk	  bild	  kan	  räkna	  med	  ekonomiska	  vinster	  (Andén	  Papadopoulos	  2003,	  
2008,	  Griffin	  1999,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  Ikoniska	  nyhetsbilder	  är	  kommersiellt	  värdefulla,	  
både	  vad	  gäller	  försäljning	  av	  fysiska	  kopior	  och	  nyhetsmedias	  vilja	  att	  betala	  för	  dem.	  Sensationella	  
bilder	  (som	  har	  förutsättning	  för	  att	  bli	  ikoner)	  kan	  sälja	  för	  stora	  pengar.	  Som	  Zapruders	  film	  från	  
John	  F.	  Kennedy-‐mordet	  som	  ska	  ha	  sålts	  för	  150	  000	  dollar	  (Sturken	  1997:27).	  

…	  they	  are	  the	  products	  of	  a	  commercial	  system.	  Icons	  are	  sought,	  bought	  and	  
marketed	  (Perlmutter	  1998:XVII)	  

Ikoniska	  nyhetsbilder	  sätter	  också	  sin	  prägel	  på	  bildjournalistiken,	  där	  de	  anses	  värda	  att	  efterlikna	  
(Griffin	  1999,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Zelizer	  1999).	  Så	  fort	  en	  bild	  blir	  ikonisk	  blir	  
den	  ett	  föredöme	  för	  efterkommande	  bilder;	  på	  så	  sätt	  danar	  varje	  ny	  ikon	  framtidens	  ikoner.	  

…	  the	  zenith	  of	  photojournalistic	  achievement	  is	  the	  iconic	  photograph	  (Hariman	  &	  
Lucaites	  2007:27)	  

I	  böcker	  om	  bildjournalistik	  och	  i	  seriösa	  undersökningar	  om	  press-‐	  och	  krigsfotografi	  kan	  man	  
återfinna	  ikoniska	  nyhetsbilder,	  även	  i	  en	  och	  annan	  studentuppsats	  vilka	  därmed	  ger	  sitt	  bidrag	  till	  
ikonernas	  spridning	  och	  höga	  status.	  
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ETISK	  DEBATT	  

Det	  kan	  ibland	  uppstå	  etiska	  debatter	  kring	  ikoniska	  bilder,	  om	  det	  varit	  rätt	  eller	  fel	  att	  ta	  bilden	  
t.ex.	  (Perlmutter	  1998).	  Perlmutter	  verkar	  vara	  ensam	  om	  att	  ha	  upptäckt	  den	  aspekten	  av	  ikonicitet	  
och	  påpekar	  att	  det	  då	  handlar	  främst	  om	  ”icons	  of	  outrage”:	  

…	  focus	  in	  elite	  discourse	  on	  the	  story	  of	  the	  photographer	  and	  debates	  about	  ethics	  of	  
taking	  the	  picture.	  This	  dimension	  is	  often	  present	  in	  icons	  of	  outrage	  because	  many	  
are	  pictures	  of	  human	  tragedies,	  and	  the	  ambiguous	  role	  of	  the	  photographer	  as	  
observer	  is	  called	  into	  question	  (Perlmutter	  1998:25-‐26)	  

Det	  är	  alltså	  inte	  ovanligt	  att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  har	  ett	  såpass	  stark	  innehåll	  att	  det	  uppstår	  debatt	  
om	  det	  var	  rätt	  att	  publicera	  bilden.	  En	  indikation	  på	  att	  detta	  kriterium	  har	  en	  validitet	  kan	  vi	  få	  av	  
Kobré	  (2008).	  I	  sin	  lärobok	  i	  bildjournalistik	  illustrerar	  Kobré	  kapitlet	  om	  etik	  -‐	  i	  en	  diskussion	  om	  det	  
är	  rätt	  att	  publicera	  utlämnande	  bilder	  -‐	  med	  några	  ikoniska	  nyhetsbilder	  som	  vi	  analyserat	  i	  denna	  
uppsats,	  bl.a.	  från	  Vietnamkriget.	  

En	  annan	  etisk	  aspekt	  som	  ikoniska	  bilder	  får	  utstå	  skärskådning	  för	  är	  fotografiets	  äkthet	  (Griffin	  
1999,	  Perlmutter	  &	  Smith	  Dahmen	  2008).	  Är	  det	  tillrättalagt,	  arrangerat,	  retuscherat	  eller	  över	  huvud	  
taget	  fotograferat	  i	  det	  sammanhang	  som	  fotografen	  säger	  att	  det	  är?	  Än	  i	  dag	  lever	  
konspirationsteorier	  kring	  om	  bilderna	  från	  månlandningen	  är	  sanna	  eller	  utgör	  ett	  bedrägeri.	  

A	  persistent	  minority	  of	  unbelievers	  …	  claim	  that	  the	  enterprise	  was	  a	  hoax	  and	  that	  
men	  never	  landed	  on	  the	  moon	  (Perlmutter	  &	  Smith	  Dahmen	  2008:231)	  
	  

BESTÅENDE	  MINNE	  

En	  stor	  mängd	  författare	  är	  överens	  om	  att	  ikoniska	  nyhetsbilder	  blir	  en	  del	  av	  det	  kollektiva	  minnet	  
från	  händelserna	  de	  uppstod	  i	  (Andén-‐Papadopoulos	  2003,	  2008,	  Griffin	  1999,	  2004,	  Hariman	  &	  
Lucaites	  2001,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Zelizer	  1999).	  	  

It	  is	  a	  picture	  to	  which	  most	  of	  us	  who	  grew	  up	  in	  a	  given	  time	  or	  generation	  or	  culture	  
have	  some	  vague	  or	  definite	  connection	  (Perlmutter	  1998:XIV)	  

Själva	  bilden	  kan	  även	  vara	  ett	  minnesföremål,	  i	  form	  av	  fysiska	  bilder	  då.	  	  

	  

Ikonerna	  lyfts	  också	  fram	  i	  historieberättandet	  och	  karaktäriserar	  på	  så	  sätt	  historien	  (Griffin	  1999,	  
Hariman	  &	  Lucaites	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997,	  Zelizer	  1999).	  De	  sätter	  tonen	  för	  
hur	  senare	  generationer	  ska	  förstå	  historien,	  för	  det	  är	  ofta	  de	  ikoniska	  bilderna	  som	  används	  när	  
historien	  ska	  summeras:	  

The	  images	  you	  see	  again	  and	  again	  in	  the	  historical	  tableaus	  …	  whether	  on	  the	  cover	  
of	  the	  pictorial	  history	  of	  the	  twentieth	  century,	  as	  the	  …	  shot	  …	  advertising	  a	  world	  
war	  II	  retrospective,	  or	  on	  the	  Web	  page	  memorializing	  popular	  protests	  of	  the	  1960s	  
(Hariman	  &	  Lucaites	  2007:5)	  
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De	  ikoniska	  bilderna	  bidrar	  till	  historieberättandet	  inte	  bara	  genom	  den	  avbildade	  händelsen	  utan	  
även	  genom	  andra	  berättelser	  som	  ikonerna	  själva	  genererar	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  2003,	  2007,	  
Perlmutter	  1998).	  Sådana	  berättelser	  kan	  vara	  t.ex.	  om	  levnadsödet	  för	  en	  fotograferad	  person,	  om	  
relationen	  mellan	  fotografen	  och	  den	  porträtterade,	  eller	  hur	  det	  gick	  till	  när	  bilden	  togs.	  
	  

LIVSLÄNGD	  

De	  flesta	  forskare	  verkar	  vara	  överens	  om	  att	  en	  ikonisk	  bild	  blir	  ihågkommen	  långt	  efter	  händelsen	  
den	  upprunnit	  ur	  har	  passerat	  (Andén-‐Papadopoulos	  2008,	  Griffin	  1999,	  Hariman	  &	  Lucaites	  2001,	  
2007),	  även	  om	  Perlmutter	  (1998)	  uttalat	  skepsis	  om	  ikoniska	  bilders	  förmåga	  att	  hänga	  kvar	  i	  tiden.	  
Ikoniska	  bilder	  är	  så	  lätt	  förlorade	  för	  nya	  generationer,	  menar	  han.	  Den	  allmänna	  uppfattningen	  
bland	  författarna	  är	  dock	  att	  ikoner	  är	  tidlösa	  och	  bidrar	  till	  det	  kollektiva	  medvetandet	  även	  när	  
minnet	  av	  händelserna	  som	  bilderna	  återspeglar	  har	  tynat	  bort.	  

Enligt	  flera	  författare	  är	  de	  bilder	  som	  blir	  ikoniska	  få,	  men	  väl	  spridda	  (Griffin	  1999,	  2004,	  Hariman	  &	  
Lucaites	  2007,	  Perlmutter	  1998).	  När	  ett	  skeende	  ägt	  rum	  florerar	  massor	  av	  bilder	  som	  berättar	  
historien,	  men	  efterhand	  blir	  de	  färre	  och	  färre,	  och	  de	  få	  återstående	  bildernas	  betydelse	  ökar.	  

The	  importance	  of	  frequency	  is	  underscored	  in	  that	  tens	  of	  thousands	  of	  news	  pictures	  
appear	  somewhere	  in	  the	  worlds	  media	  outlets	  every	  day,	  but	  most	  are	  swept	  into	  
forgotten	  archives,	  never	  to	  arise	  again	  (Perlmutter	  1998:13)	  

Perlmutter	  (1998)	  är	  även	  inne	  på	  att	  ikoner	  blir	  kända	  över	  en	  natt,	  och	  att	  deras	  betydelse	  därefter	  
blir	  större	  med	  tiden.	  Något	  försiktigare	  är	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2003,	  2007),	  som	  säger	  att	  ikoners	  
betydelse	  och	  effekt	  troligen	  utvecklas	  sakta.	  

Att	  ikoniska	  bilder	  är	  varaktiga	  betyder	  inte	  nödvändigtvis	  att	  deras	  innebörd	  och	  effekt	  är	  
oföränderlig.	  Tvärtom,	  menar	  många	  författare	  att	  betydelsen	  och	  kontexten	  ikonerna	  används	  i	  
troligtvis	  ändras	  under	  deras	  livstid	  (Hariman	  &	  Lucaites	  2003,	  2007,	  Perlmutter	  1998,	  Sturken	  1997).	  
Från	  att	  först	  presenteras	  i	  nyhetsmedia	  sprids	  de	  sedan	  till	  litteraturen	  och	  konsten,	  parafraseras	  i	  
olika	  sammanhang.	  Från	  att	  först	  handla	  om	  händelsen	  bilden	  visar	  kan	  bilden	  övergå	  till	  att	  handla	  
om	  någon	  person	  i	  bilden,	  något	  som	  associeras	  med	  det	  som	  syns	  i	  bilden,	  eller	  någon	  etisk	  
diskussion	  som	  uppstått	  på	  grund	  av	  bilden.	  	  

En	  annan	  aspekt	  av	  hur	  ikoniska	  nyhetsbilder	  förändras	  är	  att	  publiken	  helt	  enkelt	  tröttnar	  på	  
ikonerna	  och	  deras	  ständiga	  repetition;	  då	  får	  ju	  bilden	  en	  annan	  –	  kanske	  inte	  lika	  smickrande	  –	  
betydelse.	  
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Bildanalys	  
EN	  JÄMFÖRELSE	  MELLAN	  ETT	  URVAL	  SVENSKA	  NYHETSBILDER	  OCH	  EN	  GRUPP	  
INTERNATIONELLA	  IKONER	  -‐	  RESULTATET	  AV	  VÅRA	  SUBJEKTIVA	  SKATTNINGAR	  

	  

I	  den	  kvalitativa	  textanalysen	  som	  just	  redovisats	  (se	  tabell	  2)	  kan	  man	  säga	  att	  vi	  dammsugit	  
litteraturen	  för	  att	  samla	  ihop	  ett	  stort	  antal	  aspekter	  som	  forskarna	  relaterat	  till	  ikoniska	  
nyhetsbilder	  i	  allmänhet,	  eller	  till	  det	  mindre	  antal	  ikoner	  man	  fördjupat	  sig	  i	  under	  sina	  omfattande	  
diskursanalyser	  och	  bildtolkningar.	  Dessa	  aspekter	  eller	  kriterier	  vill	  vi	  nu	  försöka	  tillämpa	  på	  två	  
grupper	  av	  nyhetsbilder	  -‐	  för	  att	  se	  om	  vi	  tycker	  att	  kriterierna	  har	  någon	  relevans	  och	  verkar	  möjliga	  
att	  tillämpa;	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  kriterier	  som	  oftast	  verkar	  vara	  uppfyllda;	  och	  för	  att	  
undersöka	  om	  kriterierna	  kan	  påvisa	  någon	  skillnad	  mellan	  	  ett	  urval	  klassiska	  svenska	  nyhetsbilder	  
(se	  bilaga	  4)	  och	  en	  grupp	  ikoner	  av	  världsklass,	  där	  samtliga	  dessa	  internationella	  bilder	  finns	  
omnämnda	  eller	  analyserade	  i	  den	  vetenskapliga	  litteraturen	  på	  vår	  referenslista,	  och	  har	  definierats	  
som	  ikoniska	  av	  någon	  eller	  flera	  av	  dessa	  forskare	  (se	  bilaga	  2).	  	  

Av	  intresse	  blir	  alltså	  om	  vi	  kan	  skönja	  några	  ikoniska	  egenskaper	  bland	  de	  svenska	  nyhetsbilderna	  -‐	  
trots	  att	  inga	  akademiska	  forskare	  (vad	  vi	  känner	  till)	  uttryckligen	  deklarerat	  att	  dessa	  fotografier	  
uppnått	  ikonisk	  status.	  

Från	  listan	  med	  51	  kriterier	  på	  ikoniska	  nyhetsbilder	  i	  tabell	  2	  har	  vi	  alltså	  valt	  ut	  24	  som	  vi	  anser	  vara	  
möjliga	  att	  ta	  ställning	  till	  i	  våra	  subjektiva	  skattningar.	  Var	  och	  en	  av	  oss	  har	  sedan	  analyserat	  
bilderna	  på	  egen	  hand	  och	  därefter	  summerat	  hur	  många	  bilder	  i	  varje	  grupp	  
(svenska/internationella)	  som	  ansågs	  uppfylla	  respektive	  kriterium.	  Vi	  har	  därefter	  redovisat	  ett	  
medelvärde	  av	  våra	  personliga	  skattningar	  (%)	  för	  var	  och	  en	  av	  de	  24	  kriterierna.	  Detta	  resultat	  visas	  
i	  figur	  4	  där	  staplarna	  motsvarar	  utfallet	  av	  de	  analyser	  vi	  genomfört	  på	  de	  28	  svenska	  och	  36	  
internationella	  bilderna.	  

Var	  och	  en	  av	  oss	  granskade	  alltså	  varje	  bild	  (28+36st)	  i	  24	  olika	  avseenden.	  Av	  dessa	  sammanlagt	  
1536	  skattningar	  handlade	  majoriteten	  om	  att	  läsa	  bilden	  på	  en	  konnotativ	  och	  upplevelsemässig	  
nivå,	  där	  skillnaden	  i	  vår	  bakgrund,	  ålder,	  magkänsla	  och	  fotografiska	  preferenser	  naturligtvis	  måste	  
ha	  påverkat	  bedömningen.	  	  

Eftersom	  vi	  är	  särskilt	  intresserade	  av	  skillnaden	  mellan	  den	  svenska	  och	  internationella	  bildgruppen	  
kan	  vi	  därför	  nämna	  att	  för	  16	  av	  de	  24	  kriterierna	  har	  den	  differens	  mellan	  grupperna	  som	  var	  och	  
en	  av	  oss	  upptäckte	  gått	  i	  samma	  riktning	  (d.v.s.	  att	  vi	  båda	  ansåg	  att	  en	  större	  andel	  internationella	  
bilder	  uppfyllde	  det	  aktuella	  kriteriet,	  eller	  att	  en	  större	  andel	  svenska	  bilder	  uppfyllde	  kriteriet).	  	  
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Figur	  4	  Medelvärdet	  av	  två	  skattares	  bedömningar	  av	  de	  sammanlagt	  64	  analyserade	  bilderna,	  vilket	  
resulterade	  i	  dessa	  procentsatser	  för	  andelen	  bilder	  som	  uppfyllde	  varje	  kriterium.	  	  
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Några	  kommentarer	  till	  resultatet	  i	  figur	  4:	  

En	  gemensam	  slutsats	  för	  de	  svenska	  bilderna	  och	  de	  internationella	  ikonerna	  blir	  att	  de	  relativt	  
sällan	  visade	  personer	  som	  var	  kända	  när	  bilden	  togs,	  att	  de	  sällan	  upplevdes	  som	  iscensatta	  eller	  
arrangerade	  och	  att	  vi	  inte	  kunde	  finna	  att	  bildernas	  innehåll	  särskilt	  ofta	  bröt	  mot	  någon	  norm	  för	  
att	  därigenom	  aktivera	  andra	  normsystem.	  

Vad	  vi	  däremot	  ofta	  kunde	  utläsa	  ur	  båda	  bildgrupperna	  var	  att	  de	  sammanfattade	  något	  större	  -‐	  	  	  	  
ett	  skeende,	  en	  strömning	  i	  tiden	  eller	  något	  annat,	  och	  att	  vi	  ofta	  kunde	  uppleva	  dem	  som	  symboler	  
eller	  metaforer	  för	  allmängiltiga	  begrepp.	  Dessa	  kriterier	  från	  litteraturen	  om	  ikoner	  visade	  sig	  alltså	  
vara	  i	  högsta	  grad	  relevanta	  både	  för	  de	  världskända	  ikonerna	  och	  för	  Per	  Lindströms	  urval	  av	  
nyhetsbilder	  från	  viktiga	  händelser	  i	  Sveriges	  moderna	  historia.	  	  

Här	  kan	  vi	  återknyta	  till	  Teorikapitlet	  och	  debatten	  om	  konflikten	  mellan	  den	  avbildande	  och	  den	  
symboliska	  nivån,	  där	  flera	  forskare	  ansåg	  att	  det	  symboliska	  kan	  ha	  en	  tendens	  att	  överskugga	  det	  
beskrivande	  hos	  de	  ikoniska	  nyhetsbilderna.	  Detta	  kan	  då	  leda	  till	  en	  alltför	  stor	  förenkling	  menade	  
man,	  och	  en	  stereotypisering	  kan	  ligga	  farligt	  nära	  om	  vi	  minns	  en	  historisk	  epok	  genom	  en	  enda	  bild.	  
I	  de	  bilder	  vi	  analyserade	  upplevde	  vi	  alltså	  en	  metonymi	  och	  symbolik	  i	  de	  flesta,	  men	  vi	  fann	  även	  
att	  den	  starka	  symboliken	  också	  kunde	  balanseras	  av	  ett	  tydligt	  beskrivande	  innehåll,	  ty	  siffran	  för	  
kriteriet	  Mer	  symbolisk	  än	  beskrivande	  var	  lägre	  än	  de	  andra	  två.	  	  

	  

	  

Figur	  4A	  Två	  fotografier	  som	  sammanfattar	  något	  större.	  Jan	  Deldens	  bild	  kan	  läsas	  som	  metonym	  
för	  den	  svenska	  långvården,	  som	  symbol	  för	  begreppen	  mänsklig	  omvårdnad	  och	  åldrandets	  
regression.	  Medan	  Charles	  Cole	  sammanfattade	  studenternas	  kamp	  för	  demokrati	  på	  
Tiananmen	  Square,	  men	  även	  the	  Beijing	  Spring	  och	  diktaturens	  repression	  som	  följde;	  en	  
symbol	  för	  mänskligt	  mod	  och	  för	  det	  onda	  mot	  det	  goda,	  de	  mörka	  stridsvagnarna	  och	  en	  
ensam	  man	  i	  vitt.	  
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En	  annan	  slående	  likhet	  mellan	  de	  två	  bildgrupperna	  finner	  vi	  inom	  den	  övergripande	  kategorin	  
BILDENS	  FORM/	  INNEHÅLL:	  	  

	  

Figur	  5	  Utsnittet	  visar	  en	  grupp	  kriterier	  där	  förekomsten	  visade	  sig	  vara	  relativt	  jämnt	  fördelad	  
mellan	  den	  internationella	  och	  den	  svenska	  bildgruppen	  (%).	  

Det	  verkade	  alltså	  inte	  ha	  varit	  någon	  större	  skillnad	  mellan	  de	  svenska	  och	  internationella	  
fotografernas	  förmåga	  att	  skapa	  en	  upplevelse	  av	  kontrast,	  konflikt	  eller	  spänning	  i	  bilderna.	  Vi	  
kunde	  även	  upptäcka	  avgörande	  ögonblick,	  en	  renodlad	  komposition,	  att	  fotografen	  varit	  nära	  
motivet	  samt	  en	  estetisk	  tilltalande	  eller	  artistiskt	  form	  ungefär	  lika	  ofta	  i	  båda	  bildgrupperna.	  Inte	  
heller	  framkom	  någon	  skillnad	  beträffande	  bildernas	  formspråk,	  om	  detta	  kunde	  anses	  vara	  
konventionellt,	  eller	  om	  innehållet	  föreföll	  lätt	  att	  ta	  till	  sig	  för	  en	  bredare	  allmänhet.	  

De	  rent	  estetiska	  aspekterna	  i	  våra	  upplevelser	  av	  de	  analyserade	  bilderna	  skulle	  alltså	  ha	  kunnat	  
utgöra	  ett	  hinder	  för	  fotografernas	  dokumentära	  strävan,	  enligt	  vissa	  bildteoretiker	  (se	  Teorikapitlet)	  
men	  i	  så	  fall	  var	  detta	  problem	  lika	  stort	  för	  båda	  grupperna	  av	  bilder.	  Figur	  4	  visar	  också	  att	  
kombinationen	  mellan	  en	  Renodlad	  komposition	  och	  ett	  symboliskt/metaforiskt	  innehåll	  var	  varit	  
vanligt	  förekommande	  inom	  båda	  bildgrupperna.	  

	  

Figur	  5A	  Bilder	  som	  på	  olika	  sätt	  fångar	  ett	  avgörande	  ögonblick,	  med	  en	  medveten	  form	  och	  en	  
fotograf	  som	  gått	  nära	  motivet.	  Konflikten	  och	  spänningen	  kan	  upplevas	  i	  David	  Turnleys	  
bild	  på	  soldaten	  som	  sörjer	  sin	  döda	  kamrat,	  medan	  Per-‐Albin	  Hansson	  står	  i	  tydlig	  kontrast	  
till	  de	  krumbuktande	  pressfotograferna	  som	  försöker	  få	  till	  en	  bild	  (Karl	  Sandels).	  
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De	  sex	  kriterier	  i	  figur	  5	  kunde	  alltså	  inte	  särskilja	  världsikonerna	  från	  det	  svenska	  bildurvalet.	  En	  
viktig	  skillnad	  låg	  istället	  inom	  kategorin	  SITUATION:	  

	  

Figur	  6	  Utsnittet	  visar	  en	  grupp	  kriterier	  där	  det	  finns	  en	  väsentlig	  skillnad	  mellan	  den	  internationella	  
och	  den	  svenska	  bildgruppen	  (%).	  

	  

I	  gruppen	  internationella	  ikoner	  upplevde	  vi	  tydligare	  historiens	  mäktiga	  vingslag,	  att	  det	  verkligen	  
handlade	  om	  historiskt	  avgörande	  händelser,	  som	  samtidigt	  var	  mer	  traumatiska	  till	  sitt	  innehåll	  än	  
de	  svenska	  bilderna,	  även	  om	  dessa	  valts	  just	  för	  att	  de	  ansetts	  avspegla	  viktiga	  händelser	  i	  Sveriges	  
moderna	  historia.	  Skillnaden	  kan	  ju	  bero	  på	  att	  det	  i	  princip	  inte	  finns	  några	  krigsbilder	  i	  det	  svenska	  
urvalet	  (vi	  är	  sällan	  i	  krig).	  Dock	  finns	  där	  bilder	  från	  olyckor	  och	  kriser,	  men	  även	  några	  sportbilder	  
samt	  en	  betydligt	  högre	  andel	  bilder	  med	  inslag	  av	  humor	  eller	  som	  känns	  lättsamma	  på	  annat	  sätt.	  
Sammanfattningsvis	  bedömde	  vi	  att	  gruppen	  internationella	  ikoner	  har	  ett	  tydligare	  allvar	  och	  en	  
större	  världspolitisk	  tyngd	  än	  det	  svenska	  urvalet,	  där	  det	  också	  förekom	  något	  färre	  direkta	  
nyhetssituationer	  och	  ett	  mindre	  antal	  händelser	  som	  kunde	  uppleva	  som	  oväntade	  eller	  osannolika.	  

	  

	  

Figur	  6B	  Humor	  och	  krig	  var	  två	  ämnen	  som	  inte	  förekom	  lika	  ofta	  i	  de	  två	  bildgrupperna.	  En	  
förkolnad	  människokropp	  från	  ett	  av	  krigen	  mot	  Irak	  (Ken	  Jarecke)	  och	  Anders	  Engmans	  
klassiska	  Fotbollsbaletten.	  
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Ett	  annat	  område	  med	  en	  tydlig	  skillnad	  mellan	  de	  internationella	  ikonerna	  och	  det	  svenska	  
bildurvalet	  var	  vår	  bedömning	  för	  kriterierna	  inom	  kategorin	  EMOTIONELL/MORALISK	  RESPONS:	  

	  

Figur	  7	  Visar	  skillnaden	  i	  emotionell	  eller	  moralisk	  påverkan	  mellan	  den	  internationella	  och	  svenska	  
gruppen	  av	  bilder	  (%).	  

Vi	  kände	  alltså	  mer,	  hade	  en	  större	  benägenhet	  att	  identifiera	  oss	  känslomässigt	  med	  personerna	  i	  de	  
internationella	  ikonerna,	  och	  upplevde	  i	  större	  utsträckning	  att	  det	  var	  möjligt	  att	  engagera	  oss	  
moraliskt	  i	  de	  avbildade	  situationerna.	  Vi	  tyckte	  oss	  även	  uppleva	  att	  de	  internationella	  bilderna	  
kunde	  ha	  en	  starkare	  meningsskapande	  förmåga,	  även	  om	  de,	  liksom	  en	  viss	  del	  av	  de	  svenska,	  
avbildade	  tragiska	  situationer.	  Figur	  4	  visar	  att	  det	  även	  måste	  ha	  uppkommit	  en	  starkare	  
samvariation	  mellan	  kriterierna	  Emotionell	  reaktion…	  och	  Traumatisk	  händelse…	  för	  de	  
internationella	  ikonerna	  än	  för	  de	  svenska	  bilderna.	  	  

	  

Figur	  7A	  Gråtande	  barn	  i	  två	  versioner	  där	  vi	  berördes	  starkare	  känslomässigt	  i	  den	  ena	  fallet.	  Det	  
moraliska	  engagemanget	  blev	  också	  olika	  (Igars	  Linde	  och	  Nick	  Ut).	  	  

	  

Det	  kan	  även	  nämnas	  att	  gruppen	  internationella	  ikoner	  oftare	  ansågs	  uppfylla	  kriterierna	  Modell	  för	  
medborgerligt	  beteende	  och	  Alluderar	  till	  arketyper	  och	  tidigare	  (konst-‐)verk.	  Kriteriet	  
Berömd/igenkänd/beundrad	  har	  vi	  endast	  ansett	  vara	  uppfyllt	  om	  vi	  kunde	  erinra	  oss	  att	  vi	  sett	  den	  
aktuella	  bilden	  innan	  vi	  påbörjade	  uppsatsarbetet,	  och	  även	  här	  blev	  andelen	  något	  högre	  inom	  den	  
internationella	  gruppen.	  
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Figur	  7B	  Thomas	  Franklins	  bild	  från	  Ground	  Zero	  användes	  som	  modell	  för	  
medborgerligt	  beteende	  att	  inte	  låta	  sig	  nedslås	  och	  förde	  även	  tankarna	  till	  
tidigare	  ikoner	  inom	  fotohistorien.	  

	  

Cirkulationsanalys	  
EN	  BEGRÄNSAD	  UNDERSÖKNING	  AV	  BILDERNAS	  SPRIDNING	  PÅ	  INTERNET	  

För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  de	  analyserade	  bilderna	  har	  spridit	  sig	  och	  börjat	  cirkulera	  inom	  nya	  
sammanhang	  efter	  den	  första	  publiceringen	  har	  vi	  begränsat	  oss	  till	  Internet.	  Den	  digitala	  sprid-‐
ningen	  på	  den	  världsomspännande	  webben	  tillhandahåller	  en	  distributionsform	  som	  ger	  varje	  
nyhetsbild	  en	  möjlighet	  att	  fortplanta	  sig	  i	  tid	  och	  rum,	  där	  den	  kan	  dyka	  upp	  i	  de	  mest	  skiftande	  
sammanhang	  -‐	  på	  seriösa	  eller	  dubiösa	  hemsidor,	  i	  populära	  eller	  utpräglat	  elitstyrda	  diskursmiljöer,	  
och	  med	  eller	  utan	  tillstånd	  från	  ägaren	  av	  bildens	  upphovsrätt.	  En	  titt	  på	  de	  analyserade	  foto-‐
grafiernas	  spridning	  på	  nätet	  borde	  därför	  i	  alla	  fall	  kunna	  ge	  en	  fingervisning	  om	  dessa	  bilder	  lyckats	  
uppfylla	  ett	  av	  de	  kriterier	  för	  ikonisk	  status	  som	  forskarna	  tycks	  vara	  överens	  om	  -‐	  att	  bilden	  
reproducerats	  inom	  ett	  flertal	  olika	  medier,	  genrer	  och	  ämnesområden	  (se	  exempelvis	  Hariman	  &	  
Lucaites	  2007:27)	  -‐	  åtminstone	  borde	  antalet	  träffar	  vid	  en	  bildsökning	  ge	  ett	  grovt	  jämförelsemått	  
på	  ev.	  skillnader	  eller	  likheter	  mellan	  de	  båda	  bildgrupperna	  (svenska/internationella).	  

Som	  exempel	  kan	  nämnas	  att	  en	  bildsökning	  på	  Google	  för	  en	  av	  våra	  analyserade	  ikoner	  -‐	  Flag	  	  	  
rising	  on	  Ground	  Zero	  -‐	  resulterade	  i	  tiotusentals	  träffar	  där	  en	  stunds	  letande	  i	  denna	  ocean	  av	  
webbsidor	  gav	  otaliga	  exempel	  på	  att	  Thomas	  E.	  Franklins	  ikoniska	  nyhetsfotografi	  hade	  migrerat.	  	  	  	  	  	  	  
Till	  såväl	  de	  mest	  förväntade	  som	  de	  mest	  osannolika	  kulturella	  och	  politiska	  sammanhang,	  där	  	  	  
bilden	  på	  de	  flaggresande	  brandmännen	  tilldelats	  ett	  flertal	  meningsbärande	  funktioner.	  

Vid	  några	  nedslag	  (2012-‐01-‐08	  18:49)	  finner	  vi	  exempelvis	  att	  Franklins	  ikoniska	  nyhetsbild	  har	  
förvandlats	  till	  ett	  amerikanskt	  frimärke	  (http://septterror.tripod.com/firephoto.html),	  att	  den	  
förekommer	  på	  en	  uppsjö	  av	  patriotiska	  amerikanska	  hemsidor	  -‐	  bl.a.	  ett	  forum	  för	  vapen-‐
entusiaster	  fyllt	  med	  annonser	  för	  olika	  handeldvapen	  (http://www.gunslot.com/pictures/9-‐11).	  
Bilden	  återfinns	  vidare	  på	  ett	  antiislamiskt	  forum	  från	  organisationen	  English	  Defence	  League	  
(http://englishdefenceleague.org/september-‐11th-‐2011/)	  men	  syns	  även	  på	  en	  kritisk	  blogg	  
(Norwegian	  Journal	  of	  Politricks	  and	  International	  Affairs)	  som	  starkt	  fördömer	  USA:s	  minnescermoni	  
på	  10-‐årsdagen	  av	  terrorattacken,	  en	  cermoni	  man	  anser	  endast	  hade	  till	  syfte	  att	  manifestera	  en	  
dyrkan	  av	  penningen,	  makten	  och	  lögnen	  (http://northerntrumpet.com/2011/08/31/the-‐truth-‐is-‐
the-‐greatest-‐enemy-‐of-‐the-‐state/).	  
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Tabell	  3	  Lista	  med	  antal	  Google-‐träffar	  för	  varje	  bild,	  sorterad	  från	  högsta	  till	  lägsta	  värde.	  
Sökningarna	  är	  gjorda	  i	  januari	  2012.	  
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I	  våra	  bildförteckningar	  i	  bilagorna	  1	  och	  3	  återfinns	  en	  listning	  över	  det	  antal	  Googleträffar	  vi	  erhöll	  
under	  våra	  sökningar	  på	  internet,	  dels	  för	  det	  svenska	  bildurvalet,	  dels	  för	  de	  internationella	  
ikonerna	  och	  i	  tabell	  3	  har	  vi	  gjort	  en	  ny	  sammanställning	  av	  dessa	  data,	  nu	  sorterade	  efter	  antalet	  
träffar,	  varvid	  ett	  par	  slutsatser	  omedelbart	  kan	  dras	  på	  grundval	  av	  denna	  tabell:	  

Det	  verkar	  inte	  finnas	  något	  samband	  mellan	  tidpunkten	  för	  bildens	  tillkomst	  och	  antalet	  
Googleträffar.	  Annars	  kunde	  man	  ju	  tänka	  sig	  att	  de	  fotografier	  som	  var	  av	  allra	  senast	  datum,	  
ursprungligen	  publicerade	  i	  den	  digitala	  tidsåldern	  när	  webben	  var	  ett	  faktum,	  borde	  ha	  kommit	  
högre	  upp.	  Eller	  tvärtom,	  att	  ju	  äldre	  bilder,	  desto	  mer	  tid	  borde	  de	  ha	  fått	  på	  sig	  för	  en	  spridning	  
över	  världen,	  digitalt	  eller	  analogt.	  Men	  någon	  sådan	  korrelation	  mellan	  antal	  träffar	  och	  bildens	  årtal	  
framträder	  inte	  i	  tabellerna.	  	  

Men	  den	  mest	  uppenbara	  slutsatsen	  blir	  förstås	  att	  samtliga	  svenska	  bilder	  utom	  en	  framstår	  som	  
dvärgar	  i	  jämförelse	  med	  merparten	  av	  de	  internationella	  ikonerna	  (Lennart	  Nilssons	  bild	  från	  serien	  
Ett	  barn	  blir	  till	  spelar	  helt	  enkelt	  i	  en	  annan	  division	  och	  dessa	  bilder	  trycks	  i	  ständigt	  nya	  upplagor	  
världen	  över.	  Nilssons	  andra	  bild	  i	  urvalet,	  Alkoholist	  blir	  frälst	  från	  hans	  fina	  bildreportage	  om	  
frälsningsarmén,	  visar	  däremot	  den	  blygsamma	  siffran	  av	  två	  träffar).	  

Sedan	  är	  det	  förstås	  frestande	  att	  jämföra	  antalet	  Googleträffar	  med	  stapeldiagrammet	  i	  figur	  4.	  	  
I	  båda	  fallen	  skulle	  man	  kunna	  påstå	  att	  det	  internationella	  bildurvalet	  ”vinner”	  över	  det	  svenska.	  
Figur	  4	  visar	  ju	  att	  gruppen	  internationella	  ikoner	  uppvisade	  en	  högre	  andel	  bilder	  som	  enligt	  vår	  
bedömning	  uppfyllde	  ikonkriterierna	  (för	  huvuddelen	  av	  de	  24	  skattade	  kriterierna).	  

Att	  försöka	  sig	  på	  några	  systematiska	  och	  statistiska	  korrelationer	  mellan	  vårt	  skattningsmönster	  i	  de	  
olika	  kriterierna	  och	  bildernas	  utfall	  i	  variabeln	  antal	  Googleträffar	  har	  vi	  däremot	  inte	  gjort.	  Möjligen	  
kan	  vi	  nämna	  att	  kriteriet	  Mer	  symbolisk	  än	  beskrivande	  tycktes	  vara	  uppfyllt	  lite	  oftare	  bland	  de	  
bilder	  som	  hamnade	  högt	  upp	  i	  den	  internationella	  tabellen.	  

	  

DISKUSSION	  
	  

HAR	  VÅR	  FRÅGESTÄLLNING	  BESVARATS?	  

Med	  facit	  i	  hand	  kan	  vi	  kommentera	  Hariman	  &	  Luicates	  (2007)	  teori	  om	  att	  det	  finns	  fyra	  
nödvändiga	  kriterier	  som	  ett	  fotografi	  måste	  uppfylla	  för	  att	  kunna	  betecknas	  som	  en	  ikonisk	  
nyhetsbild.	  De	  första	  två	  motsvarar	  våra	  kategorier	  (Historiskt)	  viktig	  händelse	  samt	  Emotionell	  
reaktion/identifikation.	  Dessa	  fann	  vi	  vara	  uppfyllda	  i	  en	  stor	  majoritet	  av	  bilderna	  och	  de	  utgjorde	  
två	  av	  de	  mest	  förekommande	  egenskaperna	  i	  den	  internatio-‐nella	  bildgruppen.	  	  

Kriteriet	  Berömd/igenkänd/beundrad,	  där	  vi	  bedömt	  om	  vi	  själva	  sett	  bilden	  redan	  innan	  
uppsatsarbetet,	  blev	  bara	  uppfyllt	  i	  strax	  över	  hälften	  av	  de	  internationella	  bilderna,	  och	  då	  ska	  man	  
veta	  att	  vi	  är	  två	  fotostuderan-‐de	  som	  förmodligen	  är	  mer	  bekanta	  med	  kända	  bilder	  än	  folk	  är	  i	  
allmänhet.	  Att	  vi	  sedan	  inte	  är	  från	  USA,	  som	  ovan	  nämnda	  forskare,	  borde	  inte	  ha	  någon	  relevans	  i	  
sammanhanget.	  Slutligen	  har	  vi	  Hariman	  &	  Luicates	  spridningskriterium,	  som	  vi	  kanske	  kan	  
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kommentera	  med	  hjälp	  av	  internet-‐träffarna.	  Svårigheten	  här	  är	  att	  sätta	  en	  absolut	  gräns	  för	  hur	  
många	  träffar	  som	  krävs	  för	  att	  en	  bild	  ska	  anses	  ha	  uppnått	  ikonicitet.	  Vi	  nöjer	  oss	  med	  att	  
konstatera	  att	  den	  internationella	  bildgruppen	  uppvisade	  fler	  träffar	  i	  jämförelse	  med	  de	  svenska	  
bilderna.	  Och	  att	  de	  internationella	  ikonerna	  får	  anses	  ha	  nått	  spridning,	  då	  alla	  bilder	  (utom	  de	  som	  
härrör	  ur	  videoklipp)	  har	  fått	  träffar.	  

Om	  vi	  fortsätter	  att	  kommentera	  förhållandet	  mellan	  det	  internationella	  och	  svenska	  urvalet	  så	  
skiljde	  sig	  bildgrupperna	  åt	  när	  det	  gällde	  den	  avbildade	  situationen	  (mer	  traumatiska	  och	  historiskt	  
viktiga	  händelser	  i	  den	  internationella	  gruppen).	  En	  annan	  viktig	  skillnad	  var	  att	  vi	  som	  bedömare	  
upplevde	  ett	  starkare	  känslomässigt	  och	  moraliskt	  engagemang	  i	  mötet	  med	  de	  internationella	  
ikonerna	  under	  våra	  skattningar.	  

Men	  det	  uppenbarade	  sig	  även	  en	  del	  likheter	  i	  våra	  bedömningar	  av	  de	  båda	  bildgrupperna.	  De	  
handlade	  bl.a.	  om	  kriterierna	  inom	  kategorin	  BILDENS	  FORM/INNEHÅLL,	  där	  bildjournalistens	  foto-‐
grafiska	  begåvning	  och	  ambitionsnivå	  troligtvis	  spelar	  en	  betydande	  roll.	  

Det	  går	  förstås	  att	  spekulera	  i	  kausala	  samband	  mellan	  att	  olika	  kriterier	  uppfylls.	  Vi	  kan	  dock	  inte	  
säga	  säkert	  vad	  som	  orsakar	  vad,	  men	  ett	  plausibelt	  antagande	  är	  att	  den	  stora	  skillnaden	  mellan	  
antalet	  bilder	  som	  uppfyllde	  kriteriet	  Traumatisk	  händelse	  (för	  nationen)	  i	  det	  internationella	  resp.	  
svenska	  urvalet	  har	  ett	  samband	  med	  (och	  förmodligen	  orsakar)	  skillnaden	  i	  kategorin	  
EMOTIONELL/MORALISK	  RESPONS.	  	  

Och	  skillnaden	  i	  kategorin	  SITUATION	  skulle	  kunna	  vara	  orsaken	  till	  skillnaden	  mellan	  de	  svenska	  och	  
internationella	  bilderna	  i	  kriteriet	  Berömd/igenkänd/beundrad,	  med	  hänvisning	  till	  att	  bilder	  från	  en	  
historiskt	  viktig	  händelse	  blir	  mer	  kända,	  medan	  avsaknaden	  av	  historiskt	  viktiga	  händelser	  leder	  till	  
att	  de	  bilder	  som	  tas	  glöms	  bort.	  

En	  annan	  intressant	  jämförelse	  är	  sambandet	  mellan	  våra	  svar	  i	  kategorin	  
Berömd/igenkänd/beundrad	  och	  antalet	  träffar	  på	  Google.	  När	  det	  gäller	  den	  internationella	  
bildgruppen	  visade	  det	  sig	  att	  båda	  av	  oss	  hade	  känt	  igen	  de	  tio	  översta	  bilderna	  i	  tabell	  3,	  vilket	  
därmed	  utgör	  huvuddelen	  av	  de	  internationella	  bilder	  som	  vi	  kände	  igen	  (en	  skattare	  kände	  igen	  17	  
av	  bilderna,	  den	  andre	  20).	  Detta	  samband	  tycktes	  inte	  finnas	  i	  det	  svenska	  urvalet.	  

I	  slutändan	  kanske	  det	  är	  så	  att	  det	  ikoniska	  för	  bilden	  uppstår	  ur	  en	  kombination	  av	  ett	  flertal	  av	  de	  
51	  kriterier	  eller	  egenskaper	  som	  i	  litteraturen	  föreslagits	  vara	  utmärkande	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder.	  
Dessa	  egenskaper	  måste	  kanske	  även	  vara	  tillräckligt	  starka.	  Det	  kanske	  inte	  räcker	  att	  en	  nyhetsbild	  
är	  ”bra”,	  den	  kanske	  måste	  vara	  mycket	  ”bra”.	  Och	  med	  bra	  kan	  man	  då	  syfta	  på	  Renodlad	  
komposition,	  Fångar	  ett	  avgörande	  ögonblick,	  Alluderar	  till	  arketyper	  och	  tidigare	  (konst-‐)verk,	  
Oväntad/osannolik	  händelse	  eller	  vad	  som	  helst,	  allt	  efter	  tycke	  och	  smak…	  

Men	  alla	  51	  kriterier	  måste	  inte	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  en	  bild	  ska	  kunna	  sägas	  vara	  ikonisk.	  Vi	  har	  
själva	  inte	  fått	  någon	  av	  våra	  skattade	  bilder	  att	  uppfylla	  samtliga	  24	  kriterier	  vi	  koncentrerade	  oss	  
på,	  sen	  fanns	  det	  ju	  ytterligare	  27	  andra	  som	  vi	  inte	  undersökte.	  Vår	  mest	  ikoniska	  bild	  uppfyllde	  21	  
resp.	  22	  kriterier	  (Vulture	  and	  starving	  Sudanese	  girl,	  resp.	  Robert	  Kennedy	  dying	  on	  a	  hotel	  floor).	  	  

I	  vårt	  resultat	  fann	  vi	  exempelvis	  att	  endast	  ett	  mindre	  antal	  bilder	  uppfyllde	  kriteriet	  Avbildar	  kända	  
personer.	  Detta	  verkar	  alltså	  inte	  vara	  ett	  nödvändigt	  villkor	  för	  ikonicitet.	  Däremot	  kan	  det	  för	  vissa	  
bilder	  vara	  ett	  tillräckligt	  villkor,	  enligt	  Perlmutter	  (1998:15),	  som	  exemplifierar	  med	  den	  ikoniska	  
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bilden	  på	  Che	  Guevara.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  just	  det	  faktum	  att	  fotot	  var	  ett	  porträtt	  av	  den	  mest	  
kända	  revolutionären,	  Che,	  som	  gjorde	  att	  den	  heroiserande	  bilden	  fick	  ett	  sådant	  genomslag.	  
(Perlmutter	  nämner	  dock	  att	  Ches	  ungdom,	  karisma	  och	  fördelaktiga	  utseende	  också	  kan	  ha	  bidragit	  
till	  bildens	  berömmelse,	  och	  själva	  tycker	  vi	  oss	  se	  ett	  Kristusliknande	  drag	  i	  hans	  ansikte,	  och	  då	  är	  
det	  alltså	  fler	  än	  endast	  kriteriet	  Avbildar	  kända	  personer	  som	  finns	  med	  i	  bilden...)	  

Men	  hur	  som	  helst,	  för	  Che	  Guevaraporträttet	  är	  kriteriet	  Avbildar	  kända	  personer	  ett	  i	  högsta	  grad	  
nödvändigt	  kriterium.	  Det	  finns	  alltså	  vissa	  ikoner	  som	  helt	  bärs	  upp	  av	  sådana	  kriterier	  som	  inte	  haft	  
någon	  betydelse	  för	  många	  andra	  ikoner.	  	  

	  

TROVÄRDIGT	  RESULTAT?	  

Våra	  bedömningar	  av	  bilderna	  är	  självklart	  mycket	  subjektiva	  och	  personligt	  färgade	  och	  vi	  har	  inte	  
varit	  opåverkade	  av	  den	  litteratur	  om	  ikoniska	  bilder	  vi	  arbetat	  med	  för	  att	  ta	  fram	  kriterierna.	  Vi	  har	  
heller	  inte	  varit	  opåverkade	  av	  varandra	  under	  skattningarna	  även	  om	  var	  och	  en	  bedömde	  samtliga	  
bilder	  på	  egen	  hand.	  Med	  en	  term	  lånad	  från	  den	  experimentella	  socialpsykologin	  kan	  vi	  knappast	  ha	  
tillhört	  gruppen	  ”naiva	  försökspersoner”,	  vilket	  ofta	  är	  det	  önskvärda.	  

Och	  när	  man	  läser	  forskarnas	  egna	  bildanalyser	  av	  ikonerna	  (oftast	  ett	  fåtal	  fallstudier	  med	  semiotisk	  
och	  diskursanalytisk	  inriktning)	  slås	  man	  av	  att	  hela	  forskningsgrenen	  framstår	  som	  väldigt	  subjektiv	  
och	  att	  flera	  författare	  gör	  mycket	  vidlyftiga	  och	  personliga	  tolkningar	  utifrån	  sina	  upplevelser	  av	  
bilderna	  (det	  här	  handlar	  såklart	  om	  positivistisk	  kontra	  hermeneutisk	  och	  fenomenologisk	  
vetenskapssyn...).	  	  

De	  forskare	  vi	  lutat	  oss	  mot	  när	  vi	  tagit	  fram	  kriterier	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder	  skriver	  dessutom	  ofta	  
om	  samma	  bilder,	  och	  de	  refererar	  till	  varandra.	  Inte	  så	  konstigt	  då	  om	  vi	  finner	  att	  många	  av	  de	  
internationella	  ikonerna	  stämmer	  in	  på	  forskarnas	  definitioner	  av	  vad	  som	  kännetecknar	  en	  ikonisk	  
nyhetsbild.	  För	  vi	  har	  ju	  så	  att	  säga	  verifierat	  kriterierna	  på	  delvis	  samma	  empiriska	  material	  som	  
forskarna	  använde	  för	  att	  ta	  fram	  kriterierna.	  När	  vi	  tillämpat	  dessa	  kriterier	  på	  det	  svenska	  
bildurvalet	  kan	  dock	  inte	  samma	  bias	  sägas	  ha	  varit	  aktuell,	  eftersom	  den	  internationella	  
forskningslitteratur	  som	  varit	  källa	  till	  våra	  ikonkriterier	  inte	  utgått	  från	  svenska	  nyhetsbilder.	  

Det	  verkar	  heller	  inte	  finnas	  många	  kvantitativa	  studier	  som	  analyserat	  ett	  stort	  antal	  ikoniska	  
nyhetsbilder,	  så	  vi	  har	  heller	  inget	  sådant	  material	  vi	  kan	  jämföra	  vårt	  eget	  utfall	  med.	  	  

Mycket	  av	  det	  forskarna	  anser	  vara	  utmärkande	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder	  gäller	  förmodligen	  även	  
icke-‐ikoniska	  nyhetsbilder	  av	  god	  standard,	  vilket	  Griffin	  också	  nämner	  på	  något	  ställe.	  Och	  när	  
Griffin	  (2004)	  skriver	  om	  nyhetsbilder	  från	  kriget	  mot	  terrorismen	  använder	  han	  samma	  slutsatser	  
om	  bilderna	  som	  i	  Griffin	  (1999)	  men	  utan	  att	  den	  här	  gången	  påstå	  att	  han	  talar	  om	  ikoniska	  
nyhetsbilder.	  För	  många	  av	  ikonkriterierna	  handlar	  det	  kanske	  om	  att	  de	  är	  nödvändiga	  men	  inte	  
tillräckliga	  villkor	  för	  att	  en	  nyhetsbild	  ska	  uppnå	  ikonisk	  status	  (se	  även	  Hariman	  &	  Lucaites	  
2007:29).	  	  	  
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SVENSKA	  IKONER?	  

Våra	  bildanalyser	  har	  inte	  tjänat	  syftet	  att	  rangordna	  bilderna	  vi	  analyserat,	  utan	  vi	  har	  fokuserat	  
intresset	  på	  antalet	  uppfyllda	  kriterier	  på	  gruppnivå.	  Därför	  har	  vi	  heller	  inte	  försökt	  att	  plocka	  ut	  
enstaka	  bilder	  och	  testa	  ikoniciteten.	  Om	  vi	  hade	  gjort	  det	  skulle	  vi	  behövt	  komma	  fram	  till	  ett	  fast	  
svar	  på	  när	  en	  bild	  är	  ikonisk,	  något	  som	  övergår	  vår	  
förmåga.	  Men	  om	  vi	  utgår	  från	  Google-‐träffarna	  som	  en	  
sorts	  sanningssägare	  går	  det	  att	  dra	  slutsatser	  om	  
enskilda	  svenska	  bilder.	  

Baserat	  på	  internet-‐spridningen	  och	  vår	  egen	  kunskap	  
om	  bilden	  anser	  vi	  att	  Lennart	  Nilssons	  Ett	  barn	  blir	  till	  
(figur	  8A)	  är	  ikonisk.	  Antalet	  Google-‐träffar	  är	  i	  paritet	  
med	  många	  världskända	  ikoner	  (ja	  till	  och	  med	  större	  än	  
tre	  fjärdedelar	  av	  det	  ikoniska	  urvalet).	  Om	  vi	  återknyter	  
till	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2007)	  fyra	  nödvändiga	  villkor	  för	  
ikonicitet	  som	  nämndes	  i	  introduktionen,	  så	  kan	  vi	  lätt	  
konstatera	  att	  den	  avbildade	  händelsen	  inte	  är	  
historiskt	  viktig,	  men	  det	  faktum	  att	  bilden	  kunde	  tas	  
var	  en	  historisk	  händelse.	  Ett	  barn	  blir	  till	  har	  	   Figur	  8A	  Lennart	  Nilssons	  ”Ett	  barn	  blir	  till”	  
publicerats	  i	  flera	  utgåvor	  och	  är	  något	  som	  alla	  känner	  	  
till	  i	  Sverige.	  Men	  när	  vi	  undersöker	  var	  på	  internet	  det	  	  
går	  att	  hitta	  bilden	  är	  det	  långt	  ifrån	  bara	  på	  svenska	  sidor.	  

Lennart	  Nilssons	  reportage	  med	  bilder	  på	  foster	  blev	  publicerat	  i	  Life	  och	  figurerar	  ofta	  på	  listor	  över	  
betydelsefulla	  historiska	  bilder	  eller	  ikoner	  på	  internet.	  I	  dessa	  sammanhang	  är	  det	  visserligen	  inte	  
alltid	  bilden	  på	  vår	  kontaktkarta,	  som	  vi	  har	  analyserat,	  som	  publicerats.	  Men	  vad	  gäller	  t.ex.	  bilderna	  
från	  månlandningen	  förhåller	  det	  sig	  inte	  heller	  så	  att	  enbart	  den	  bild	  där	  Buzz	  Aldrin	  går	  på	  månen	  
är	  ikonisk.	  Lite	  luddigt,	  betecknades	  månlandningsbilderna	  i	  allmänhet	  som	  ikoniska.	  Å	  andra	  sidan	  är	  
bilder	  tagna	  på	  månen	  så	  pass	  unika	  så	  vilka	  som	  helst	  av	  dessa	  kan	  säkert	  symbolisera	  den	  viktiga	  
och	  osannolika	  händelsen	  (som	  kan	  antas	  vara	  det	  tongivande	  för	  månbildernas	  ikonicitet).	  På	  
samma	  sätt	  skulle	  det	  kunna	  fungera	  med	  Lennart	  Nilssons	  bilder	  från	  Ett	  barn	  blir	  till.	  

Varför	  har	  inte	  Lennart	  Nilssons	  bilder	  nått	  ikonstatus	  inom	  ikonforskningen	  kan	  man	  fråga	  sig?	  Vi	  
tror	  att	  det	  kanske	  går	  att	  förklara	  med	  ikonforskarnas	  ambitioner	  och	  infallsvinklar	  på	  ikonicitet.	  
Som	  vi	  varit	  inne	  på	  tidigare	  används	  ikonerna	  av	  forskarna	  mest	  för	  att	  belysa	  ikoniska	  egenskaper.	  
Eftersom	  bilderna	  från	  Ett	  barn	  blir	  till	  skildrar	  en	  mer	  trivial	  händelse	  (barn	  föds	  ju	  varje	  dag)	  än	  de	  
internationella	  ikonerna	  i	  vår	  undersökning	  oftast	  gör,	  och	  inte	  heller	  är	  nyhetsbilder,	  kanske	  de	  inte	  
fångar	  ikonforskarnas	  intresse.	  Dessa	  forskares	  intresse	  verkar	  främst	  fixerat	  vid	  ikoners	  påverkan	  på	  
människor	  och	  politik,	  deras	  symboliska	  verkan,	  och	  förmåga	  att	  sprida	  sig	  till	  andra	  forum	  samt	  att	  
bli	  kvar	  i	  det	  kollektiva	  minnet.	  Ändå	  speglar	  exempelvis	  bilden	  på	  Che	  Guevara	  inte	  heller	  direkt	  
något	  epokgörande	  ögonblick.	  

Med	  Ett	  barn	  blir	  till	  lagt	  till	  handlingarna	  kan	  vi	  konstatera	  att	  det	  inte	  är	  någon	  annan	  svensk	  bild	  
som	  riktigt	  kan	  göra	  anspråk	  på	  att	  vara	  ikonisk	  sett	  till	  Google-‐träffarna.	  Om	  vi	  betraktar	  Sverige	  som	  
en	  subkultur	  i	  världen	  kan	  det	  kanske	  tänkas	  att	  några	  av	  de	  andra	  svenska	  bilderna	  än	  Lennart	  
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Nilssons	  Ett	  barn	  blir	  till	  skulle	  kunna	  vara	  ikoner	  inom	  denna	  subkultur.	  En	  subkultur	  som	  Sverige	  är	  
kanske	  inte	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  generera	  ikoner	  som	  får	  tiotusentals	  sökträffar	  på	  internet.	  

	  

EGNA	  REFLEKTIONER	  

Det	  övergripande	  antagandet	  i	  vår	  litteraturstudie	  var	  att	  de	  bilder	  som	  uppnått	  ikonisk	  status	  skiljer	  
sig	  i	  något	  eller	  flera	  avseenden	  från	  dem	  som	  inte	  blivit	  ikoniska	  -‐	  när	  det	  gäller	  bilden	  i	  sig,	  dess	  
tillkomst,	  reception	  eller	  cirkulation	  -‐	  vilket	  kan	  sägas	  vara	  ikonforskningens	  grundantagande.	  Och	  
vårt	  mål	  med	  den	  inledande	  litteraturanalysen	  var	  att	  kartlägga	  vilka	  skillnader	  forskarna	  lyft	  fram.	  
Dessa	  textanalyser	  gav	  oss	  således	  ett	  antal	  kriterier	  som	  forskarna	  menade	  eller	  påstod	  var	  sådana	  
områden	  där	  man	  för	  ikonerna	  bör	  kunna	  se	  en	  skillnad	  gentemot	  de	  flesta	  andra	  nyhetsbilder,	  även	  
om	  varje	  ikon	  naturligtvis	  är	  en	  unik	  bild	  och	  att	  bilderna	  därför	  har	  sin	  egen	  profil	  gentemot	  
varandra.	  

En	  grundläggande	  fråga	  blir	  då	  om	  vi	  ska	  betrakta	  Per	  Lindströms	  svenska	  bildurval	  som	  en	  samling	  
ikoniska	  bilder	  eller	  om	  vi	  bör	  betrakta	  dessa	  28	  bilder	  som	  en	  samling	  bilder	  vilka	  kunde	  blivit	  ikoner	  
(av	  världsklass)	  men	  som	  aldrig	  blev	  det	  –	  möjligtvis	  med	  undantag	  av	  Lennart	  Nilssons	  fotografi	  Ett	  
barn	  blir	  till.	  	  Så	  skulle	  man	  nämligen	  kunna	  se	  på	  saken	  ifall	  man	  vågade	  lita	  fullt	  ut	  på	  siffrorna	  om	  
antalet	  träffar	  från	  våra	  bildsökningar	  på	  Google:	  	  

När	  vi	  får	  ett	  litet	  antal	  google-‐träffar	  tar	  vi	  det	  i	  så	  fall	  som	  en	  indikation	  på	  att	  just	  denna	  bild	  inte	  
uppnått	  ikonisk	  status	  (även	  om	  den	  haft	  några	  år	  på	  sig)	  eftersom	  många	  av	  de	  ikoner	  Perlmutter	  
och	  andra	  forskare	  skriver	  om,	  t.ex.	  Vietnambilderna,	  publicerades	  långt	  innan	  interneteran,	  men	  de	  
har	  uppenbarligen	  tack	  vare	  sin	  ikoniska	  status	  ändå	  fått	  stor	  spridning	  på	  nätet,	  och	  detsamma	  
gäller	  Lennart	  Nilssons	  bild,	  och	  detsamma	  borde	  då	  ha	  varit	  fallet	  för	  övriga	  svenska	  bilder	  -‐	  om	  de	  
hade	  varit	  ikoner	  av	  världsklass.	  

Avslutningsvis	  kan	  vi	  inte	  avhålla	  oss	  från	  att	  lansera	  en	  hypotes	  utifrån	  tabell	  3	  som	  visar	  antalet	  
Googleträffar	  vid	  våra	  bildsökningar.	  Hypotesen	  är	  synnerligen	  spekulativ	  med	  tanke	  vårt	  begränsade	  
empiriska	  underlag,	  men	  den	  fokuserar	  på	  den	  abrupta	  minskningen	  i	  den	  fallande	  serien	  av	  antal	  
google-‐träffar	  som	  kommer	  till	  synes	  i	  båda	  tabellerna.	  För	  den	  svenska	  gruppen	  av	  bilder	  redan	  efter	  
Nilssons	  världsikon,	  i	  gruppen	  internationella	  bilder	  någonstans	  när	  det	  återstår	  40	  %	  av	  antalet	  
bilder	  på	  listan.	  Kan	  denna	  diskontinuitet	  indikera	  att	  det	  existerar	  någon	  slags	  ”ketchupeffekt”	  när	  
det	  gäller	  ikonernas	  spridning	  och	  berömmelse	  på	  nätet?	  Först	  händer	  inget,	  sen	  händer	  inget,	  men	  
sen	  plötsligt	  när	  bilden	  passerat	  ett	  kritiskt	  antal	  förankringar	  på	  olika	  webbaddresser,	  med	  
tillhörande	  länkningar	  mellan	  dessa	  sidor,	  och	  till	  ett	  nu	  exponentiellt	  (?)ökande	  antal	  andra	  
webbsidor,	  så	  susar	  bilden	  genast	  in	  i	  nätikonernas	  värld.	  Att	  saker	  kan	  hända	  snabbt	  på	  nätet	  vet	  vi	  
alla,	  och	  förmodligen	  handlar	  det	  här	  om	  ren	  matematik.	  Det	  kan	  kanske	  vara	  intressant	  att	  
konsultera	  någon	  PR-‐konsult	  i	  frågan,	  som	  till	  vardags	  jobbar	  med	  att	  hjälpa	  företag	  så	  att	  de	  
kommer	  högt	  upp	  i	  söklistorna.	  En	  person	  med	  sådana	  IT-‐kunskaper	  kan	  kanske	  förklara	  fenoment	  
även	  för	  ikoniska	  nyhetsbilder,	  som	  ju	  bland	  många	  egenskaper	  även	  har	  förmågan	  att	  utgöra	  en	  
ekonomiskt	  värdefull	  tillgång	  (se	  resultatkapitlet	  kategorin	  STATUS).	  
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FÖRSLAG	  PÅ	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  

	  

*	  Att	  det	  görs	  en	  ny	  undersökning	  på	  samma	  svenska	  bilder	  som	  vi	  granskat	  där	  man	  istället	  
undersöker	  de	  ikonkriterier	  vi	  valde	  att	  inte	  studera,	  d.v.s.	  en	  studie	  som	  är	  inriktad	  på	  diskursanalys,	  
cirkulation,	  cultural	  studies	  etc.	  Denna	  undersökning	  tillsammans	  med	  vår	  egen	  bör	  då	  kunna	  ge	  ett	  
bättre	  underlag	  för	  att	  kunna	  besvara	  frågan:	  Finns	  det	  några	  svenska	  ikoner?	  	  

Diskursanalys	  och	  cultural	  studies	  framstår	  som	  både	  intressant	  och	  oerhört	  tidskrävande.	  Vi	  har	  sökt	  
efter	  och	  läst	  om	  ikoner	  på	  internet	  och	  funnit	  att	  de	  sammanhang	  där	  man	  återfinner	  bilderna	  också	  
kan	  berätta	  var	  de	  hamnat	  efter	  sin	  första	  publicering	  -‐	  vad	  som	  hänt	  med	  bilden,	  hur	  den	  använts	  i	  
politiska	  sammanhang,	  i	  vilka	  böcker	  bilden	  återfinns,	  vad	  som	  skrivits	  om	  detta	  fotografi,	  dess	  sprid-‐
ning	  till	  nya	  genrer	  och	  sammanhang,	  i	  vilka	  länder	  bilden	  cirkulerat,	  och	  mycket	  annat	  (förutsätt-‐
ningen	  är	  förstås	  att	  man	  få	  några	  träffar	  vid	  sökningen…).	  	  

Vi	  tror	  således	  att	  internet	  redan	  börjar	  få	  en	  större	  betydelse	  i	  diskursanalysen	  kring	  ikoner	  än	  som	  
framgår	  av	  den	  litteratur	  vi	  läst.	  Vi	  tror	  dessutom	  att	  sökningar	  på	  internet	  kan	  ge	  nya	  uppslag	  och	  
mer	  kunskap	  om	  vad	  som	  utgör	  kriterier	  för	  ikonicitet.	  Under	  vårt	  surfande	  har	  vi	  exemepvis	  fått	  en	  
egen	  idé	  till	  ett	  ”nytt”	  kriterium	  på	  att	  en	  nyhetsbild	  nått	  ikonisk	  status:	  När	  en	  ofta	  reproducerad	  
bild	  dessutom	  börjar	  få	  ett	  namn,	  när	  den	  börjar	  omnämnas	  som	  ”Accidental	  napalm”,	  ”Migrant	  
mother”,	  ”Fotbollsbaletten”	  etc.,	  så	  kanske	  detta	  kan	  vara	  en	  indikation	  om	  att	  bilden	  börjar	  närma	  
sig	  ikonstatus.	  Det	  som	  inledningsvis	  var	  del	  av	  en	  bildtext	  förefaller	  då	  ha	  upphöjts	  till	  en	  Titel	  som	  
gör	  att	  man	  omedelbart	  förstår	  vilket	  fotografi	  som	  avses.	  Exempelvis	  används	  ”Iwo	  Jima”	  istället	  för	  
”An	  American	  flag	  is	  raised	  atop	  Mount	  Suribachi,	  Iwo	  Jima,	  on	  Feb.	  23,	  1945”	  -‐	  två	  varianter	  som	  
båda	  förekommer	  på	  nätet.	  

	  

*	  Som	  framtida	  forskning	  föreslår	  vi	  även	  att	  någon	  (vem?)	  gör	  en	  liknande	  studie	  som	  vår	  fast	  på	  ett	  
bildurval	  där	  våra	  internationella	  ikoner	  jämförs	  med	  en	  helt	  ny	  grupp	  svenska	  nyhetsbilder,	  där	  vi	  
med	  stor	  sannolikhet	  kan	  vara	  säkra	  på	  att	  det	  handlar	  om	  bilder	  som	  inte	  uppnått	  ikonisk	  status,	  typ	  
slumpmässigt	  valda	  standardbilder	  från	  svensk	  landsortspress.	  Här	  skulle	  man	  eventuellt	  kunna	  jobba	  
med	  hypoteser	  om	  att	  man	  får	  signifikanta	  skillnader	  i	  vissa	  kriterier,	  men	  inte	  i	  andra.	  

	  

*	  Eller	  att	  man	  gör	  en	  liknande	  studie	  som	  vår	  fast	  med	  ett	  mycket	  större	  antal	  försökspersoner/	  
bildbedömare,	  så	  att	  man	  får	  ett	  stort	  antal	  skattningar	  för	  varje	  bild	  och	  varje	  kriterium	  för	  
respektive	  bild,	  så	  att	  man	  kan	  göra	  meningsfulla	  körningar	  i	  datorprogram	  för	  korrelationer	  och	  
statistik.	  Detta	  kräver	  kanske	  att	  man	  förenklar	  bedömningsförfarandet	  av	  de	  konnotativa,	  upp-‐
levelsemässig	  aspekterna	  vi	  skattat,	  en	  procedur	  som	  alltså	  krävde	  åtskilliga	  dagars	  koncentrerat	  
arbete	  för	  var	  och	  en	  av	  oss.	  Ett	  alternativ	  till	  att	  förenkla	  bildskattningarna	  i	  en	  mer	  kvantitativ	  
riktning	  kan	  vara	  att	  minska	  antalet	  bilder	  och/eller	  att	  övergå	  till	  datainsamling	  i	  form	  av	  
strukturerade	  kvalitativa	  intervjuer	  av	  försökspersonerna	  i	  samband	  med	  de	  får	  titta	  på	  varje	  bild.	  	  
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*	  En	  noggrannare	  och	  mer	  standardiserad	  kvantitativ	  kartläggning	  om	  bildernas	  spridning	  på	  internet	  
för	  att	  få	  säkrare	  siffror.	  Sådana	  data	  (antal	  Googleträffar	  e.	  dyl.)	  kan	  sedan	  korreleras	  mot	  en	  grupp	  
bildbedömares	  skattningsmönster	  för	  den	  aktuella	  konstellationen	  bilder.	  Variabeln	  antal	  träffar	  kan	  
sedan	  köras	  mot	  skattningsvariablerna,	  för	  att	  se	  om	  man	  får	  några	  indikationer	  på	  var	  de	  starkaste	  
sambanden	  finns,	  mellan	  graden	  av	  spridning	  på	  nätet	  och	  forskarnas	  kriterier	  om	  ikonicitet.	  	  

Den	  här	  typen	  av	  datakörningar	  på	  bedömarnas	  skattningsmönster	  skulle	  även	  kunna	  säga	  något	  	  	  
om	  vilka	  kriterier	  som	  är	  någorlunda	  oberoende	  av	  varandra,	  och	  vilka	  som	  i	  praktiken	  överlappar	  
varandra	  så	  mycket	  att	  de	  kan	  sägas	  stå	  för	  samma	  sak.	  Har	  bedömarna/försökspersonerna	  svarat	  	  	  
Ja	  på	  kriterium	  X	  kanske	  det	  visar	  sig	  att	  de	  nästan	  alltid	  också	  svarat	  Ja	  på	  kriterium	  Y.	  Dessa	  kriterier	  
kan	  då	  slås	  samman,	  och	  här	  kan	  vi	  jämföra	  med	  Hariman	  &	  Lucaites	  (2007:27)	  som	  postulerar	  att	  
man	  endast	  behöver	  titta	  på	  fyra	  kriterier	  för	  att	  avgöra	  om	  en	  nyhetsbild	  nått	  ikonisk	  status,	  dessa	  
fyra	  grundkriterier	  är	  å	  andra	  sidan	  absolut	  nödvändiga	  villkor,	  enligt	  författarna	  (se	  Introduktions-‐
avsnittet).	  	  

I	  en	  datamatris	  av	  det	  slag	  som	  här	  skisserats	  blir	  det	  även	  möjligt	  att	  lägga	  in	  bakgrundsvariabler	  	  
om	  varje	  bedömare,	  exempelvis	  kön,	  ålder/generation,	  fotointresse,	  eller	  vad	  som	  helst	  som	  skulle	  
kunna	  belysa	  vilka	  faktorer	  som	  har	  samband	  med	  människors	  upplevelser	  av	  och	  kännedom	  om	  
ikoniska	  nyhetsbilder.	  Möjligheterna	  till	  multivariata	  analyser	  förefaller	  stora	  och	  ur	  detta	  skulle	  
empiriska	  data	  kunna	  genereras,	  som	  blir	  ett	  utmärkt	  komplement	  till	  de	  mer	  fallstudiebetonade	  
bildanalyser	  som	  tycks	  vara	  förhärskande	  inom	  den	  internationella	  ikonforskningen.	  

Ang.	  framtida	  studier	  ser	  vi	  emellertid	  ett	  problem,	  som	  visserligen	  var	  ett	  mindre	  problem	  i	  vår	  
undersökning	  men	  som	  kan	  tänkas	  bli	  ett	  större	  problem	  i	  kommande	  internetbaserad	  forskning	  om	  
ikoner,	  och	  det	  handlar	  om	  relationen	  mellan	  stillbilder	  och	  video/rörlig	  bild,	  där	  gränserna	  börjar	  
suddas	  ut	  allt	  mer	  p.g.a.	  den	  tekniska	  utvecklingen	  och	  mediekonvergensens	  effekter.	  Hur	  vet	  man	  
om	  forskarna	  talar	  om	  en	  ikonisk	  stillbild	  eller	  om	  ett	  ikoniskt	  videoklipp?	  Detta	  var	  I	  några	  fall	  inte	  
alldelses	  glasklart	  i	  vissa	  texter	  om	  några	  mer	  aktuella	  nyhetshändelser,	  och	  redan	  efter	  Kennedy-‐
mordet	  publicerades	  tryckta	  stillbilder,	  som	  i	  själva	  verket	  var	  rutor	  från	  Abraham	  Zapruders	  
smalfilm,	  bilder	  som	  dock	  inte	  visades	  I	  sin	  rörliga	  form	  förrän	  tolv	  år	  efter	  mordet	  (Sturken	  1997:26).	  
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Bilaga	  1	  

Bildförteckning,	  Internationellt	  urval	  
	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  Titel	   År	   Fotograf	   Google-‐träffar	  
Home	  of	  the	  Rebel	  Sharpshooter	   1863	   Gardner	  and	  O’Sullivan	   617	  
Migrant	  mother	   1936	   Dorothea	  Lange	   78	  600	  
Spanish	  Loyalist	   1936	   Robert	  Capa	   49	  800	  
Hindenburg-‐explosion	   1937	   Sam	  Shere	   22	  600	  
Warsaw	  Ghetto	  uprising	   1943	   Unknown	   24	  600	  
Times	  Square	  Kiss	   1945	   Alfred	  Eisenstaedt	   94	  800	  
Iwo	  Jima	   1945	   Joe	  Rosenthal	   123	  000	  
Buchenwald	   1945	   Margaret	  Bourke-‐White	   411	  
Soviet	  Flag	  over	  the	  Reichstag	   1945	   Yevgeny	  Khaldei	   35	  000	  
Che	  Guevara	   1960	   Alberto	  Korda	   240	  000	  
Burning	  Monk	   1963	   Malcolm	  Browne	   35	  600	  
John	  F.	  Kennedy	  assasination	   1963	   Abraham	  Zapruder	   239*	  
Jack	  Ruby	  shooting	  Lee	  Harvey	  Oswald	   1963	   Bob	  Jackson	   17	  900	  
John-‐John	  Kennedy	  saluting	   1963	   Stan	  Steans	   453	  
Police	  dogs	  attacking	  Hack	  civil	  rights	   1963	   Charles	  Moore	   9	  230	  
Reaching	  Out	   1966	   Larry	  Burrow	   800	  
My	  Lai	  Massacre	   1968	   Ronald	  Haeberle	   17	  900	  
Tet	  Execution	   1968	   Eddie	  Adams	   72	  400	  
Robert	  Kennedy	  dying	  on	  a	  hotel	  floor	   1968	   Boris	  Yaro	   530	  
Buzz	  Aldrin	  walks	  on	  the	  moon	   1969	   Astronaut	  Neil	  Armstrong	   105	  000	  
Kent	  State	   1970	   John	  Filo	   21	  600	  
Accidental	  Napalm	   1972	   Nick	  Ut	   89	  900	  
Ronald	  Reagan	  assasination	  attempt	   1981	   Ron	  Edmond	   102	  
Challenger-‐explosion	   1986	   Unknown	  (Nasa)	   22	  800	  
Tiananmen	  Square	   1989	   Charles	  Cole	   16	  800	  
Bombs	  in	  the	  nightsky	  over	  Baghdad	   1991	   Leslie	  Wong	   0*	  
Missile-‐cam	  image	   1991	   Automatic	  (US	  military)	   0*	  
Incinerated	  Soldier	   1991	   Ken	  Jarecke	   472	  
Grieving	  for	  Comrade	   1991	   David	  Turrnley	   710	  
Vulture	  and	  starving	  Sudanese	  girl	   1993	   Kevin	  Carter	   157	  000	  
Michael	  Durant	   1993	   Video	  (Somalian	  captors)	   41	  
Soldier	  dragged	  through	  Mogadishu	   1993	   Paul	  Watson	   88	  
Rabin	  &	  Arafat	  handshake	   1993	   UPI	  Archive	   644	  
Flag	  rising	  on	  Ground	  Zero	   2001	   Thomas	  Franklin	   63	  300	  
Anti	  G8-‐protest	  i	  Genoa	   2001	   Dylan	  Martinez,	  Reuters	   314	  
Hooded	  man	   2004	   Unknown	  (US	  soldier)	   12	  600	  
	  

*Dessa	  bilder	  är	  svåra	  att	  göra	  en	  korrekt	  mätning	  på	  då	  de	  kommer	  från	  filmer	  



	  50	  

	  



	  51	  

	  



	  52	  

	  



	  53	  

Bilaga	  3	  

Bildförteckning,	  svenskt	  urval	  
	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  Titel	   År	   Fotograf	   Google-‐träffar	  
Trekungamötet	   1914	   Ragnar	  Küller	   1	  
Ådalen	  31	   1931	   Rudolf	  Södergren	   141	  
Per-‐Albin	  Hansson	  avgår	   1936	   Karl	  Sandels	   5	  
Två	  veckors	  betald	  semester	   1938	   Gunnar	  Lundh	   16	  
Baltutlämningen	   1946	   Olle	  Seijbold	   3	  
Gråt	  inte,	  lilla	  prins	   1950	   Ilgars	  Linde	   0	  
Vipeholms	  sinnesslöanstalt	   1953	   Hans	  Malmberg	   6	  
Fotbollsbaletten	   1958	   Anders	  Engman	   5	  
Ingo	  blir	  världsmästare	   1959	   Len	  Waernberg	   0	  
Alkoholist	  blir	  frälst	   1963	   Lennart	  Nilsson	   2	  
Ett	  barn	  blir	  till	   1965	   Lennart	  Nilsson	   73	  000	  
Palme	  som	  ängel	   1965	   Hasse	  Carlbaum	   2	  
Per	  Oscarsson	  i	  Hylands	  hörna	   1966	   Arne	  Schwietz	   1	  
Högertrafikomläggningen	   1967	   Leif	  Engberg	   1	  
Svältkatastrof	  i	  Biafra	   1968	   Sven-‐Erik	  Sjöberg	   0	  
Palme	  blir	  ny	  partiordförande	   1969	   Olle	  Seijbold	   24	  
Norrmalmstorgsdramat	   1973	   Krim.insp.	  Jonny	  Johnsson	   51	  
Tillhör	  landstinget	   1974	   Jan	  Delden	   1	  
Björn	  Borg	  vinner	  Davis	  Cup	   1975	   Jacob	  Forsell	   2	  
Fälldin	  vänder	  Barsebäck	  ryggen	   1976	   Torbjörn	  Andersson	   1	  
Ubåt	  på	  grund	   1981	   Sven-‐Erik	  Sjöberg	   36	  
Nordiska	  rikspartiet	  demonstrerar	   1985	   Hans	  Runesson	   137	  
Palme-‐mordet	   1986	   Jacob	  Forsell	   76	  
Ensam	  och	  rädd	   1988	   Roger	  Turesson	   0	  
Berlinmuren	  faller	   1989	   Sven-‐Erik	  Sjöberg	   2	  
Estonia-‐katastrofen	   1994	   Jonas	  Lemberg	   1	  
EU-‐kravallerna	  i	  Göteborg	   2001	   Larseric	  Lindén	   2	  
Anna	  Lindh-‐mordet	   2003	   Stefan	  Söderström	   5	  
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