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Abstract 
 
What would you do?  
- a qualitative analysis of UNHCR’s promotional images in 
Dilemma.  
 
Thousands of families are every day forced to flee for their lives since countries like Iraq, 

Syria, Afghanistan and Sudan are torn apart by war. In 2015, almost 3000 people died trying 

to cross the Mediterranean Sea on their escape to Europe. Organisations such as the UNHCR, 

whose campaign is analysed in this essay, are trying to help the refugees in many different 

ways – but they cannot do it without our help. Therefore it is interesting to investigate how 

such organisations communicate with the public and what messages the public is interpreting 

in their communication.  
 

The aim of this study is to discover what means and in what ways the UNHCR reaches out 

and affects the audience with the posters in their campaign called Dilemma. Using semiotic 

analysis, the 4 visuals from the campaign was analysed and compared with eight semi-

structured interviews that were created with the purpose of understanding the impact on the 

audience. The semiotic analysis was based on Roland Barthes theories of denotation and 

connotation and myth, but also include other authors and theories such as symbol, index and 

icon. 
 

With theories mainly from Lilie Chouliaraki and Gunther Kress and Theo Van Leeuwen, the 

theoretical frame involves everything there is to see in a picture, such as colours, the 

represented people, the position of the viewer, visual rhetoric and so on – all of which can 

help us understand the communicated visuals. 
 

The result of the study shows many, what might be seen as strategic, tricks used in the visuals. 

Basically everything, starting with the colours used, helps us as an audience to read the image 

in a certain way. Many components in the visual are aiming to show us the suffering of the 

refugees represented in the pictures. Although everybody interprets pictures in their own way, 

we found our interviews to have mainly the same answers, with the compassion being 

discussed mostly. 
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1. Inledning 

Tusentals familjer tvingas varje dag att fly för sina liv på grund av att länder som Irak, 

Afghanistan, Sudan och Syrien slits sönder och samman av krig (Sverige för UNHCR:1). 

Drygt en miljon människor korsade Medelhavet 2015 och närmare 3000 av dem drunknade 

eller försvann på sin väg till Europa (UNHCR:1). Efter att ha överlevt år av övergrepp och 

krig är den enda möjligheten de har att fly sina hem. (Sverige för UNHCR:1)  

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, är en organisation som har fått i 

uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder som de söker asyl i. De ska se till 

att de inte tvingas tillbaka till de krigshärjade länderna och förutom att ge fysiskt skydd ser de 

även till att de mänskliga rättigheterna respekteras (Sverige för UNHCR:2). Genom 

insamlingar delar UNHCR ut nödhjälp och ger människor på flykt en bättre framtid (Sverige 

för UNHCR:3). Med det sagt blir det genast intressant studera hur UNHCR når ut med sin 

kommunikation och vilket/vilka budskap som når fram till mottagarna. De har en rad olika 

kampanjer med liknande budskap men med olika utformningar. Denna undersökning tittar 

närmare på hur kampanjen Dilemma och dess reklambilder har utformat sitt budskap. 

 

Kampanjen Dilemma lanserade de sommaren 2012. Med denna lanserades reklamaffischer 

och banners föreställande flyktingars hemska förhållanden och de tragiska val de står inför. På 

ett interaktivt sätt ställer UNHCR frågan “What would you do?” med två alternativ för 

publiken att besvara. Som UNHCR själv beskriver det: 

“Om en konflikt hotar din familj, vad skulle du göra? Stanna och riskera 

era liv? Eller försöka fly, och med det riskera att bli kidnappad, våldtagen 

eller torterad? För många flyktingar står valet mellan något fruktansvärt 

eller någonting ännu värre.” (UNHCR:2) 

Med kampanjen ville UNHCR att publiken skulle ta sig tiden att sätta sig in i flyktingarnas 

ofta tragiska situationer och fråga sig själva vad de skulle göra. Detta för att öka allmänhetens 

medvetande kring varför flyktingarna faktiskt flyr (UNHCR Central Europe. 2012). I 

samband med kampanjens start lanserades även en hemsida (UNHCR:2) där publiken fick 

möta flyktingar i video-berättelser, svara på quiz om vad man skulle göra i en flyktings 

situation, eller ladda ner en app, som också kom i samband med kampanjen, My life as a 

refugee. Allt eftersom kampanjen pågick fylldes denna sida med fler videos från flyktingar 

där man fick höra deras personliga berättelser om livet som flykting. (UNHCR Central 

Europe. 2012) 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Undersökningens syfte är att ta reda på med vilka medel och på vilka sätt UNHCR når ut och 

påverkar mottagare med sitt budskap i de kommunicerade bilderna från kampanjen Dilemma. 

- Vad kommunicerar annonserna? 

- Vad vill UNHCR säga med kampanjen? 

 - Hur uppfattar mottagarna kampanjen i jämförelse med avsändarens budskap? 

- Finns det några likheter/skillnader mellan annonserna? 
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2. Tidigare forskning och teori 
 
2.1 Tidigare forskning 
Här under presenteras fyra studier som berör samma område som denna undersökning 

behandlar. Dessa studier kommer att användas som komplement till valda teorier och delvis 

jämföras med resultatet i den här undersökningen.  
 

Birgitta Höijer skriver i artikeln The discourse of global compassion: the audience and media 

reporting of human suffering om publikens medlidande av olika former. Hon redovisar 

publikens reaktioner baserat på empiriska studier och lyfter detta i två delar – en svensk och 

en norsk studie (Höijer, 2004:18). Där kunde hon se att kvinnor reagerade med medlidande 

oftare än män, samtidigt som äldre gjorde det oftare än yngre. Hon menar att yngre personer 

fortfarande försöker hitta sig själv i sin identitet och att det är svårare att ta in det som är långt 

bort från en själv (Höijer, 2004:521-522). Kvinnorna i studien kunde lättare identifiera sig 

med de lidande och försöka förstå hur det skulle vara om de själva skulle bli utsatta för 

samma saker (Höijer, 2004:525). Höijer kom också fram till att män inte är lika ”värda” vårt 

medlidande då de inte är nog hjälplösa och oskyldiga, medan äldre män ses som svaga och 

förtjänar då vårt medlidande. Vi blir alltså mest rörda av att se kvinnor, barn och äldre som 

offer (Höijer, 2004:21-22).  
 

Pierluigi Musarò vid University of Bologna skrev artikeln Living in Emergency: 

humanitarian images and the inequality of lives. Syftet med studien är, som han själv 

beskriver det, att undersöka relationen mellan humanitet som projekt och konstruktionen av 

en akut föreställning. Detta har han gjort med ett fokus på hjälporganisationer, UNHCR 

däribland, och deras sätt att producera bilder som föreställer mänskligt lidande (Musarò, 

2011:13). I resultatet av artikeln tar Musarò upp flertalet intressanta punkter; däribland att 

hjälporganisationer står inför dilemmat att undervisa och öka medvetenheten om olika saker 

hos människor samtidigt som de måste samla in pengar. Han menar att dessa två punkter 

motstrider varandra inom kommunikationen och att insamlingen av pengar kan hindra deras 

möjligheter att öka medvetenheten (Musarò, 2011:28-40). Han lyfter även att “det rika norr” 

ofta framställs på ett retoriskt sätt som de man förlitar sig på att stödja det långt ifrån lika 

utvecklade söder (Musarò, 2011:13). Som slutsats menar han att en krissituation inte är det 
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riktiga problemet, utan att det är ett symptom av ett större problem och att detta ofta glöms 

bort att undervisas till förmån för insamlingar (Musarò, 2011:39). 
 

UNHCR har själva utfört en onlineundersökning för att ta reda på hur människors attityder 

mot UNHCR och flyktingar i allmänhet skiljer sig mellan olika länder. Denna undersökning 

utformades i grunden för att ta reda på vilken målgrupp de bör rikta sig till i kampanjen 

Dilemma, enligt Leigh Foster på UNHCR. Sverige finns givetvis representerat i 

undersökningen som gjordes i Maj 2012. Intressant resultat som kan hämtas ur 

undersökningen är exempelvis att 71% av svenskarna känner sympati eller väldigt mycket 

sympati för flyktingar som kommer hit på grund av krig i sitt hemland. Detta kan ställas mot 

de ynka 18% som känner sympati eller väldigt mycket sympati för invandrare som kommer 

hit på grund av svårigheter att få jobb i sitt hemland. Med andra ord är orsaken till 

invandringen betydelsefull för oss svenskar. 43% av svenskarna hade även donerat pengar till 

välgörenhet inom de senaste tre månaderna, vilket också var genomsnittet bland alla länder 

inkluderade i undersökningen. (UNHCR, 2012). Det bör dock förtydligas att de som här 

nämns som “svenskarna” är utifrån UNHCR:s egen undersökning. Notera att 

undersökningens omfattning inte är presenterad, varför man inte bör generalisera svaren till 

samtliga svenskar. 
 

 

Dr Ekaterina Balabanova vid Liverpools Universitet har sedan tidigare gjort en analys av 

kampanjen Dilemma, Understanding impact in human rights campaigning. Denna utgår inte 

från någon specifik problemformulering, utan syftar till att utvärdera kampanjen i stort vad 

gäller dess problemformulering, syfte, planering och utförande. Studien har utgått från sju 

intervjuer med nyckelpersoner och organisationer som har en direkt eller indirekt involvering 

i kampanjen, samt ett seminarium med en simulerad publik. Kampanjens delmål presenteras 

samt hur väl man nådde resultaten och i slutet av studien lyfts förslag på förbättring som ett 

resultat av seminariet (Balabanova, 2013:1-2). Kort sagt kommer Dr. Balabanova fram till att 

kampanjens grundmål uppnåddes, om än vissa mer än andra. Hon understryker att detta 

globala kampanjkoncept utformades väldigt brett för att kunna nå ut till olika kulturer, 

samtidigt som delar av det formades på lokala nivåer (Balabanova, 2013:9-14). Både denna 

tidigare forskning samt den ovan nämnda från UNCHR är opublicerat material som vi fått tag 

på efter direktkontakt med Leigh Foster. 
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2.2 Teoretisk ram  
I detta kapitel listas och förklaras de teorier som använts tillsammans med metoderna för att 

analysera och teoretisera vårt material. Gunther Kress och Theo Van Leeuwen menar att man 

numera måste titta på den allt mer betydelsefulla visuella kommunikationen lika seriöst som 

man alltid gjort med de lingvistiska formerna, varför de i boken Reading Images teoretiserar 

bilders betydelse (Kress & Van Leeuwen, 2006:17). Ur denna bok flera av deras teoretiska 

perspektiv hämtats, som även redogörs längre ned i uppsatsen. 
 

I The Spectatorship of suffering, en bok som också använts mycket i denna uppsats, skriver 

Lilie Chouliaraki om valen som media gör för att porträttera de lidande, hur lidande berättas 

och hur åskådaren reagerar på det vi ser i nyhetsmedia. Hon menar att det finns normer för 

hur åskådare ska relatera till de lidande och vad vi som åskådare ska göra åt situationen. Hon 

tar upp frågor om hur vi reagerar på distans (Chouliaraki, 2006:1-3). I boken har hon har 

utgått i från nio nyhetstexter där hon kan utläsa olika sätt som åskådaren reagerar på lidande.  

Chouliaraki menar att även om det är upprörande nyheter när människor dör på sin väg till 

säkerhet, ses det knappt som en akut nyhet. Nyheter som exempelvis svält får knappt en 

rubrik i ett nyhetsinslag, eller oskyldiga som fallit offer för religion och politiska konflikter. 

Komplicerade och långsiktiga situationer där lidande inträffar kan endast bli en akut nyhet 

under vissa speciella förutsättningar. Det ska ske i ens närhet eller vara relevant för ett 

västerländskt centrum. Lidande får ett nyhetsvärde om det uppfyller kriterierna för relevans. 

Närheten behöver inte nödvändigtvis vara det geografiska avståndet, så länge det visar sin 

orientering mot västvärlden. Det kan vara händelsen i sig eller den aktiva publiken. 

Kriterierna är nödvändiga men inte alltid tillräckliga för att det ska räknas som en akut nyhet. 

(Chouliaraki, 2006:143-144) 

 

Det finns vidare två typer av bilder; subjektiva och objektiva. Subjektiva bilder med ett 

centralt perspektiv och en “inbyggd” synvinkel för betraktaren och objektiva bilder som 

saknar det centrala perspektivet och den “inbyggda” synvinkeln. I de subjektiva bilderna 

avslöjas inte allt i bilden, utan vi kan se bara det som finns. I de objektiva bilderna avslöjas 

däremot allt i bilden och de representerade personerna blir blottade för betraktaren. (Kress & 

Van Leeuwen, 2006:131)  
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2.2.1 Betraktarens position 

Man kan även teoretisera betraktarens position, eller åtminstone interaktionen som uppstår 

mellan bildproducenten och betraktaren. Bilder involverar två deltagare; den interaktiva 

deltagaren och den representerade deltagaren. Den representerade deltagaren avser de 

människor, de platser eller de ting som framställs i bilden, medan den interaktiva deltagaren 

avser bildproducenten eller bildens åskådare. Utöver dessa två deltagare så finns även tre 

typer av relationer som kan framställas i bilderna; relationen mellan de representerade 

deltagarna, relationen mellan interaktiva och representerade deltagarna samt relationen mellan 

de interaktiva deltagarna (Kress & Van Leeuwen, 2006:114). Den interaktiva deltagaren 

(bildproducenten eller åskådaren) är de som ger en bild mening. I en kontext av sociala 

institutioner regleras vad som blir sagt i en bild, hur det blir sagt och hur det sedan uppfattas 

eller tolkas. Relationen mellan de interaktiva deltagarna förklaras av Kress och Van Leeuwen 

som de saker som de interaktiva deltagarna gör för eller mot varandra genom bilder. 

Producenten är ofta frånvarande för åskådaren på samma sätt som åskådaren ofta är 

frånvarande för producenten. Men med de medel och teorier som finns för att producenter (i 

det här fallet UNHCR) ska kunna måla en bild av sin målgrupp (åskådaren) blir de ofta kända 

för producenten och ingår därmed i en relation med denne. (Kress & Van Leeuwen, 

2006:114)  
 

2.2.2 Realism 
Ien Ang skriver i boken Watching Dallas om emotionell realism, som handlar om publikens 

engagemang i berättelsen. Om publiken uppfattar berättelsen som realistisk anses den vara 

bättre än om den är orealistisk, vilket gör det intressant att analysera detta i vår kampanj. Ang 

förklarar att mottagaren av en text eller bild kan tolka samma bild/text i olika nivåer, den 

denotativa (det bokstavliga) samt den konnotativa nivån. Den denotativa nivån är det 

uppenbara innehållet. Den andra nivån, konnotationen, relaterar till associationer. Mottagaren 

av bilden kan alltså tolka en och samma bild i olika nivåer. Det som verkar vara orealistiskt i 

den denotativa nivån, kan framstå som realistiskt i den konnotativa nivån i tolkningen. 

Mottagaren läser aldrig av hela bilden utan selekterar ut vissa delar. Barthes förklarar detta 

med att bilden skapas av det man läser, men även det man väljer bort. Man uppmärksammar 

det som är viktigt för en själv (Ang, 1985:41-45). Ett annat intressant begrepp som 

Chouliaraki tar upp är kategorisk realism. Det är beroende av en mening om likhet, en ikonisk 

betydelse i semiotisk bemärkelse, som relationer mellan bilder och bilder och ord. Det är ett 

montage av ikoner som väver samman mening runt en situation. En bild av svältande barn 
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skildrar verkligheten om svält på ett så kraftfullt sätt att ord inte är nödvändiga för att beskriva 

det. Den verbala texten producerar istället överföringseffekter för att upprätthålla sambandet 

som finns mellan referensen av svält och bilderna på barnen. Överföringen är nyckeln till 

nyhetsberättelsen om inte den verbala texten garanterar att det visuella framställer den råa 

verkligheten av svält. (Chouliaraki, 2006:133)  
 

2.2.3 Visuell retorik 
Det är enkelt att säga att reklambilder ofta söker att förmedla någonting. Visuell retorik, som 

hämtar inspiration från den klassiska retoriken, en talekonst, handlar om att kunna övertyga 

människor om sin sak genom olika argument. I en bild handlar det om att nå ut med 

budskapet på ett ställe och få betraktaren att se de olika delarna i bilden, varför denna teori är 

relevant för denna analys. Till skillnad från talet kan man inte bestämma i vilken ordning 

betraktaren ska se de olika delarna och tecknen i bilden (Waern, Petterson, Svensson, 

2004:55-62). De retoriska tilltalen är medel som används av avsändaren för att övertyga eller 

förklara. De tre tilltalen är logos, etos och patos, där logos, det första tilltalet, handlar om 

förnuftet. Avsändaren måste då ta reda på hur mottagaren uppfattar världen, eftersom att 

mottagaren värderar argument utifrån egna erfarenheter och hur man ser på världen. Etos, det 

andra tilltalet, handlar om sändarens trovärdighet. Detta spås bli allt viktigare i dagens 

informationssamhälle, då sättet vi bedömer information som finns internet kan ha att göra 

med vem avsändaren är. Om man som mottagare kan mycket om området är det enklare att 

bilda sig en åsikt eller uppfattning om avsändarens auktoritet. I bilden handlar det om att 

sändaren har förklarat en viss sak på ett väldisponerat sätt. De olika faktorerna som påverkar 

bilden är innehåll, kontext, fysisk form och utförande. Patos, det tredje tilltalet, är det som på 

ett känslomässigt sätt berör oss. En annan del i retoriken behandlar dispositionen, där den 

mänskliga perceptionen utgår ifrån kulturella aspekter (Waern, Petterson, Svensson, 2004:55-

62). 
 

2.2.4 Gestaltlagar 
Människor försöker alltid att se en helhet i en bild, som är uppbyggd av linjer och punkter. 

Den helheten kallas för gestalt och är indelad i olika “lagar” (Waern, Petterson, Svensson, 

2004:16). Närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag är särskilt användbara i tolkningen 

av bilder, då dessa underlättar för mottagaren att läsa av bilden. Föremål i bilden som ligger 

nära varandra hör ihop och kallas för närhetens lag; till exempel en kö vid en busshållplats. 

När föremål liknar varandra, t.ex. i färg och form, hör de ihop och kallas för likhetens lag. Ett 

exempel på det är spelarna i ett fotbollslag, som alla har samma färger på matchkläderna. När 
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elementen i bilden är inneslutna i varandra kallas det för slutenhetens lag, det kan vara grenar 

som ramar in en del av bilden (Bergström, 2011:161). 
 

2.2.5 Kroppens visuella betydelse 

De analyserade bilderna i denna uppsats innehåller människor, vilket innebär att en 

teoretisering av den mänskliga kroppens betydelse är på sin plats. Hur kropparna rör sig, 

arrangeras och presenteras i bilderna kan vara betydelsefullt för hur vi sedan tolkar dem och 

att studera kroppens allmänna uttryck hjälper oss att förstå på vilket sätt kroppen ingår i 

sociala och kulturella seendepraktiker (Eriksson, Göthlund, 2012:53).  
 

Att kontextualisera bilder är ett första steg i hur man kan tolka kroppsliga uttryck. Till att 

börja med kan man studera bildernas yttre kontext; den miljö och det sammanhang i vilka de 

ingår. En fördjupad variant av detta blir bildens inre kontext, där det handlar om vad som 

framställs i bilden samt hur dessa tecken framställs (Eriksson & Göthlund, 2012:58-59). Varje 

bilds enskilda komposition är betydelsebärande, men då samtliga analyserade bilder ingår i en 

och samma kampanj är även deras sammantagna struktur viktig då den kan säga oss något 

(Eriksson & Göthlund, 2012:64).  
 

I denna uppsats kan flera av de framställda människorna ses som “de drabbade” och enligt 

Chouliaraki finns det olika sätt för den drabbade att agera. De kan framställa olika visuella 

uttryck som rörelse och målmedvetenhet. Ett av uttrycken kallar hon för förutsättning, där de 

utsatta symboliserar ett universellt mänskligt existenstillstånd. Det som visualiseras blir en 

förutsättning, där till exempel en blick ersätts med en bild av en kvinna med ett barn i famnen, 

som resulterar i en förutsättning för den allmänna kvaliteten, moderskap. Rörelsen, ännu ett 

uttryck, förklaras genom att en insats visualiseras, som till exempel ett hopp från en båt till en 

annan och som därmed visar den drabbades möjligheter att agera. Det sista uttrycket, blicken, 

förklarar hon genom ett exempel om hemlösa barn, där blicken i kontakt med kameran vädjar 

om hjälp från publiken. Blicken bär på en allmän känsla av mänsklighet utanför de särskilda 

omständigheterna av lidande. En blick in i kameran bjuder in publiken till engagemang, men 

det förbättrar inte några livsvillkor. (Chouliaraki, 2006:125) 

 

Blickars riktningar har alltså betydelse, något som Kress och Van Leeuwen intygar. Om en 

person i exempelvis ett foto riktar blicken direkt mot betraktaren söker man att skapa en 

förställning om en relation mellan den fotograferade människan och betraktaren (Kress & Van 

Leeuwen, 2006:116-117). Kress och Van Leeuwen menar att det är en fundamental skillnad 
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mellan bilder där den representerade människan tittar direkt mot betraktaren jämfört med 

bilder där den inte gör det. Betraktaren blir tydliggjord när den får en blick riktad mot sig, och 

producenten använder därmed bilden för att göra någonting med betraktaren. En sådan bild 

kallas för demand (efterfrågan), då den efterfrågar något hos betraktaren, eller efterfrågar en 

inbillad relation mellan den representerade personen i bilden och betraktaren. 

Ansiktsuttrycket kan vara avgörande i vilket relation bildproducenten söker med betraktaren 

(Kress & Van Leeuwen, 2006:117). Den motsatta bilden till demand kallas för offer 

(erbjudande) och innebär kort sagt att den representerade personen i bilden inte tittar direkt 

mot betraktaren. Här ses betraktaren inte som ett objekt, utan som ett subjekt medan den 

representerade person i bilden är ett objekt för betraktarens granskning. Man erbjuds alltså att 

agera som en osynlig åskådare. (Kress & Van Leeuwen, 2006:117-120) 

 
2.2.6 Färg och form 
Då bilderna i kampanjen är i färg är det intressant att analysera färgerna och vad de får för 

effekt i bilderna. I Tilde, Tema: bildanalys, skriver Anders Marner om det plastiska skiktet i 

bilder, där färg, form och materiella egenskaper ligger till grund för tolkningen. Olika färger 

och färgkombinationer framkallar olika känslor och stämningar. Färger som rött och grönt, 

som är från motsatt sida av varandra i färgkartan (se bilaga 3), kan i kombination med 

varandra skapa en dramatisk effekt. På samma sätt som färger inom samma kvadrat i 

färgkartan skapar ett harmoniskt intryck. Pastellfärger ger också ofta ett lugnt och harmoniskt 

intryck, även om detta kan påverkas av kulturen (Marner, 2009:13-14). Rudolf Arnheim 

understryker betydelsen av färg och färgens betydelse för vår uppfattning av verkligheten. Vi 

som människor kan inte veta hur andra människor uppfattar färger och om de ser färgerna på 

samma sätt som en själv, men eftersom vi alla har samma nervsystem (bortsett från de 

blinda), kan vi anta att färgerna uppfattas likvärdigt till färgen oavsett ålder, kön och 

bakgrund. Färgerna ser alltså likvärdiga ut för olika personers ögon, men de känslor som de 

färgerna skapar skiljer sig mellan bakgrund och kultur. Även om färg och form ofta är 

sammanhängande menar Arnheim att de kan korrespondera till olika saker – form till det 

intellektuella och färg till känslorna (Arnheim, 1974:336). 
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3. Material, avgränsning och metod 
I detta kapitel redogörs de metoder och det material som använts i uppsatsen. Hur dessa 

använts, varför valet blivit just dessa, samt urval förtydligas även här. 

 

3.1 Material och avgränsning 
Dilemma som kampanj innehöll fyra visuella bilder framtagna av UNHCR i samarbete med 

reklambyrån Young & Rubicam. Efter mailkontakt med UNHCR:s grafiska designer, Francois 

Jaccoud, fick vi alla kampanjens bilder skickade till oss, varpå vi även valde att inkludera 

samtliga av dessa i vår analys. Med andra ord har ett totalurval gjorts vad gäller de 

analyserade bilderna. Bildernas namn är Conscription, Safe, Safe-AFR och Family och 

samtliga kommuniceras på engelska. Dessa bilder finns också på franska och spanska, men 

med tanke på både våra och de intervjuades begränsade kunskap i dessa språk valdes de 

engelska bilderna. UNHCR har gjort flera kampanjer under åren, men då vi fick tillgång till 

utredningsmaterial kring Dilemma valdes just den till undersökningen. Åtta stycken intervjuer 

har även gjorts som förklaras mer ingående under rubriken kvalitativa intervjuer.  
 

Leigh Foster, den strategiska kommunikationschefen på UNHCR som nämnts tidigare, var en 

annan person som vi hade kontakt med under arbetets gång. Tack vare henne fick vi svar på 

frågor som uppstod under arbetet, varför vi väljer att nämna henne här som informant 1.  
 

3.2 Metod 
Uppsatsen är genomförd med två metoder: semiotisk bildanalys och kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer användes som grund för att undersöka publikens uppfattningar av de 

kommunicerade bilderna, medan den semiotiska bildanalysen användes som metod för att 

analysera bildernas olika tecken, detta med hjälp av de valda teorierna, tidigare forskning och 

intervjuerna.   
 

3.2.1 Semiotisk bildanalys 
Semiotiken, eller studiet av tecken och deras sätt att fungera, tas upp i Roland Barthes böcker, 

Mythologies (1972), Image, music, text (1977) samt i John Fiskes bok Kommunikationsteorier 

(1997). Det finns tre huvudområdet inom semiotiken enligt Fiske. Det första handlar om 

tecknets olika sätt att förmedla betydelse, och detta i relation till människorna som använder 

tecknen. Det är människan som konstruerar tecknen och i de termer människor använder 

dessa skapar de förståelse. Det andra huvudområdet är de system och koder som tecknen 
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organiseras. Koder har utvecklats för att möta de krav som finns i kulturen eller samhället. 

Det tredje och sista huvudområdet är kulturen som dessa tecken och koder arbetar i. Inom 

semiotiken har mottagaren, eller läsaren, en mer aktiv roll än i de flesta andra 

analysprocesser. Läsaren skapar texten, eller i detta fall bilden, genom att attityder, 

erfarenheter och känslor påverkar betydelsen (Fiske, 1997:61-62). Detta är alltså helt i mening 

med Kress och Van Leuween när de säger att den interaktiva deltagaren (bildproducenten 

eller åskådaren) är de som ger en bild mening (Kress & Van Leeuwen, 2006:114).  
 

I detta kapitel redogörs för de begrepp inom semiotiken som använts under arbetet. Innan 

dessa redogörs för finns det två återkommande begrepp som bör förtydligas; det betecknade 

och det betecknande. Kort sagt kan man, med stöd av Ferdinand de Saussures teorier, säga att 

det betecknande är ett teckens fysiska form och att det betecknade är den förknippade mentala 

föreställningen som kommer med den fysiska formen. (Fiske, 1997: 69-70)  
 

3.2.2 Denotation, konnotation och myter 
Roland Barthes förklarar begreppet denotation som ett teckens uppenbara betydelse (Barthes 

1977:17). Kärnan i hans teori är tanken om två ordningar av beteckning, där denotation är den 

första ordningen. En bild på exempelvis en gata denoterar ordet gata, det är alltså den 

uppenbara betydelsen. Samtidigt kan en bild på en gata framställas väldigt annorlunda. 

Exempelvis kan gatan framställas i färg, samtidigt som den även kan framställas i svartvitt. 

Trots de olika framställningarna så är deras denotativa betydelse densamma (Fiske, 1997:118-

119). Skillnaden i bilderna ligger i konnotationen som beskriver ett tecken i andra ordningen. 

Den beskriver de uppfattningar, känslor eller kulturella värderingar man lägger till för att 

skapa förståelse (Barthes 1977:28).  Barthes menar att den andra ordningen, konnotationens 

tecken, är det betecknande av den första ordningen, denotationen. För att återgå till exemplet 

om gatan, så ligger skillnaderna i de olika bildernas former och utseende, alltså i det 

betecknande. Konnotationen är hur det fotograferas medan denotationen är vad som 

fotograferas (Fiske, 1997:118-119). Denna teori är av intresse i analysen då den aktuella 

kampanjen kommunicerades i flera länder. Vad som ses på den denotativa nivån är samma 

oberoende på var man ser de kommunicerade bilderna, varför detta begrepp mest har fungerat 

som en insamlingsmetod i uppsatsen. Men vad som sedan tolkas på den konnotativa nivån 

(där kulturella värderingar spelar in) kan bli helt annorlunda. Centralt är att förstå det faktum 

att de kommunicerade bilderna kan tolkas annorlunda, samtidigt som det blir intressant att gå 

in på hur de kan tolkas i en vidare bemärkelse. Detta har analyserats utifrån de valda teorierna 

i uppsatsen. 
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Barthes förklarar myter som en berättelse där kulturen uppfattar eller förklarar en aspekt av 

verkligheten eller naturen. Sofistikerade myter handlar om familjen, manligt eller kvinnligt, 

vetenskap eller framgång. De primitiva myterna handlar om livet och döden, gott och ont, 

människor och gudar (Fiske, 1997:121-122). Det är kulturens sätt att se på något, att göra det 

begripligt eller få förståelse för det (Barthes, 1972: 115). Myter får historien att framstå som 

naturlig. De har blivit dominerande genom en historisk bakgrund där de är produkter av en 

samhällsklass. Myterna måste ha med sig den bakgrunden och framställa betydelserna som 

naturliga, de försöker alltså att förneka att de är socialt och historiskt betingade (Fiske, 

1997:121-122). Det är i den andra ordningen som samverkan mellan tecknet och 

användare/kulturen är mest aktiv, alltså konnotation och myter (Barthes, 1972: 111). På 

samma sätt som på den konnotativa nivån har myterna analyserats utifrån de valda teorierna, 

tidigare forskning och intervjuerna för att ta fram vilka myter som kampanjen använde sig av 

och spelar på.  
 

3.2.4 Symbol, index och ikon 
Charles Sanders Peirce förklarar de tre teckenkategorierna symbol, index och ikon som 

kategorier där förhållandet mellan objekt och tecken skiljer sig från varandra. Det är hans 

sätta att förklara hur tecken ger betydelse. Symbol förklaras genom att konvention och 

användning ger ett föremål betydelse som kan stå för något annat, som till exempel att guld 

kan symbolisera välstånd (Fiske, 1997:125). Det finns ingen likhet mellan objektet och 

tecknet, utan det är människan som kommit överens om att det ska stå för en viss sak. Index 

förklaras genom att tecknet och objektet är sammankopplade i verkligheten, att det finns ett 

samband mellan dem (Fiske, 1997:69). Ett exempel på det är rök, som är index för eld. När 

tecknet tar efter objektets egenskaper kallar Peirce det för ikon och detta exemplifieras ofta 

genom en karta (Fiske, 1997:71). Peirce teori om teckenkategorier har använts för att se vad 

de olika tecknen i bilden får för betydelse. Utifrån de valda teorierna och intervjuerna har de 

olika tecknen i bilden placerats under de tre teckenkategorierna, detta för att se vad det 

enskilda tecknet får för betydelse.  

 
 

3.2.5 Paradigm & syntagm 

Ett paradigm är en uppsättning ur vilken ett urval sker. Ofta (och enklast) exemplifieras 

paradigm som alfabetets bokstäver och är därmed paradigmet för skrivet språk. Ett paradigm 

har två grundläggande kännetecken. Det ena kännetecknet är att samtliga enheter i ett 
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paradigm måste ha något gemensamt för att bestämma att de har ett medlemskap i just det 

paradigmet. Det andra kännetecknet är att varje enhet i ett paradigm måste kunna särskiljas 

från de andra i paradigmet. För att återgå till exemplet om alfabetet så måste vi, enligt det 

första kännetecknet, veta att bokstaven V är en bokstav och att det i och med det även är en 

medlem i paradigmet alfabetet. Enligt det andra kännetecknet måste vi kunna särskilja på 

bokstäverna i alfabetet för att fästa deras medlemskap i paradigmet. (Fiske, 1997:83) 

 

Exemplet om alfabetet går enkelt att ta med sig när man kommer in på begreppet syntagm 

också. Syntagm är den, eller vanligast de enheter som väl valts ut ur ett paradigm. Dessa 

enheter kombineras ofta med varandra för att bilda syntagmen. Bokstäverna B, A och D är 

paradigmatiska val ur alfabetet som bildar ordet bad, som i denna förklaringen är ett syntagm, 

ett ord. På samma sätt är en mening ett syntagm av ord (Fiske, 1997:84). Begreppen paradigm 

och syntagm har använts utifrån den insamlade datan från den denotativa nivån. Vad som kan 

ses på respektive bild (vad som är valt; syntagm) samlades in med vetskapen om att detta 

valts ut (vad som fanns att välja på; paradigm). Begreppen syns också i vissa delar i analysen. 
 

3.2.6 Förankring 
Barthes använder begreppet förankring som en beskrivning av ordens funktion som 

förklarande text till fotografier (Barthes, 1977: 38-41). Titta i dagstidningen till exempel: där 

ser man sällan ett fotografi utan någon skriftlig förklaring, även om vi ofta ser vad fotografiet 

föreställer på den denotativa nivån. Ord bidrar till att “fixera den flytande kedjan av 

betecknade så att problemen med osäkra tecken motverkas” (Fiske, 1997:149). Att förankra 

bilden med text menar Barthes kan minska vidden av konnotativ tolkning eller till och med 

blockera delar av den tolkningen (Barthes, 1977: 38-41). Eftersom de kommunicerade 

bilderna innehåller både text och bild är det betydelsefullt att analysera båda delarna. 

Huruvida något i texten förankrar något i bilderna besvaras i analysen genom de utförda 

intervjuerna, med vetskapen att intervjupersonernas tolkningar kan vara annorlunda. 
 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
Kvantitativa undersökningar utmärker sig genom att de uttrycks i form av tal och 

mängdtermer, fler/färre, många/få osv. Kvalitativa undersökningar, å andra sidan, 

karaktäriseras inte på det sättet. En undersökning kan utgå från både kvantitativa och 

kvalitativa data och kan samlas in via olika insamlingsmetoder, som observation, intervju och 

så vidare. Ingen av de två typerna är bättre än den andra, utan man måste helt enkelt ta hänsyn 
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till problemställningen för att förstå vilken som passar bäst till problemområdet man 

undersöker (Holter, & Kalleberg, 1996:74-75). Utifrån de aktuella frågeställningarna i 

allmänhet – och de som behandlar publikens uppfattningar i synnerhet, har kvalitativa 

intervjuer genomförts. Med syfte att förstå och hitta ett mönster hos intervjupersoner är denna 

intervjumetod relevant (Trost, 2010:32). Kvalitativa intervjuer kännetecknas med att man 

ställer enkla frågor för att få så innehållsrika svar som möjligt (Trost, 2010:25). Den 

kvalitativa intervjun utgår från samtalet, som ska hållas inom kulturens dagliga språk. En del 

forskare menar att det ska vara en diskussion mellan den som intervjuar och respondenten, att 

mening kommer fram i en gemenskap. Samtalet kommer framåt genom gemensamma 

kommunikativa normer och ett gemensamt språk (Holter & Kalleberg, 1996:16) 

 

Först var tanken att gruppintervjuer skulle utföras, men en av nackdelarna med 

gruppintervjuer är att de intervjuade påverkas av varandra och förhåller sig till vad som är 

“lämpligt” (Trost, 2010:45). För att undgå detta så utfördes istället enskilda intervjuer. 

Intervjuerna använde sig av en låg grad av standardisering där frågornas ordning och språket 

anpassades sig till den intervjuades språkbruk och där följdfrågor formulerades utifrån 

tidigare svar (Trost, 2010:39). När det kommer till strukturering finns det två olika betydelser. 

Det ena handlar om huruvida svarsalternativen är fasta eller öppna. I detta fall var 

svarsalternativen öppna, alltså semistrukturerade frågor. Det andra alternativet handlar om hur 

datainsamlingen är strukturerad och om intervjuerna håller sig till ett ämne eller flera (Trost, 

2010:40-41).  I detta sammanhang har intervjuerna fokuserats kring ett och samma ämne. För 

att inte behöva gå tillbaka och kontakta respondenterna efter intervjuerna var intervjuerna väl 

förberedda. Med detta menas inte att frågeformulär med i förväg formulerade frågor användes 

(se bilaga 2), utan snarare att intervjuaren var noga påläst om de frågeområden som skulle 

behandlas (Trost, 2010:71). Platsen för intervjun är viktig, varför en lugn miljö där man kan 

prata ostört valdes. Under intervjuerna gjordes ljudupptagningar för att sedan transkriberas. 

Transkriberingen skickades sedan till den intervjuade så hen kunde rätta till eventuella fel 

eller missförstånd (Ejvegård, 2009:51-52).  
 

Intervjun inleddes med en kort presentation av arbetet och vad materialet skulle användas till. 

För att respondenterna skulle känna sig trygga och vilja öppna sig blev de informerade om att 

materialet behandlades konfidentiellt, alltså att namnet inte kommer att lämnas ut (Ejvegård, 

2009:52). Samtliga genomförda intervjuer följde detta mönster och endast ungefärlig ålder 

samt kön presenteras i resultatet. I analysen har resultatet av intervjuerna jämförts med den 

semiotiska bildanalysen och de valda teorierna.  
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3.3.1 Urval 
Vid kvalitativa intervjuer är variationen viktigare än representativitet. Vill man nära nog 

garantera variation i sitt urval är strategiskt urval en bra metod. Strategiska urval görs i tre 

steg: först väljer man ut variabler eller karaktärsdrag som är av teoretisk betydelse. Kön och 

ålder är kategorier som i de flesta fall skiljer sig åt och dessa variabler har även använts i de 

aktuella intervjuerna (Trost, 2010:137-138). Birgitta Höijers studie visade att det fanns 

skillnader mellan just kön och ålder när det kom till publiken och dess medlidande (Höijer, 

2004:521-522), vilket styrker valet av variabler i den här undersökningen. Som nästa steg 

väljer man ut ett litet antal där värdena är lätt iakttagbara innan man på nästa steg formulerar 

kategorier eller variabelvärden. (Trost, 2010:137-138) 

 

Till det strategiska urvalet utformades följande variabeltabell: 
 

 
 
I denna tabell är det en fråga om åtta celler som ska fyllas med intervjupersoner. Dessa personer är alltså 
indelade i ålder och kön.  
 
Det strategiska urvalet, eller åtminstone utformningen av den ovan visade variabeltabellen 

var, likt många andra strategiska urval, ett hjälpmedel för att nå variation (Trost, 2010:139). 

Detta bör förtydligas, då valet av de intervjuade personerna senare valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. Kort sagt innebär detta att man tar vad man råkar finna, som även fyller 

cellerna i variabeltabellen (Trost, 2010:140). De flesta intervjuade för denna uppsats var 

bekantas bekanta, som vi inte träffat tidigare. 
 

3.4 Metoddiskussion 

Diskussionen om validitet är inte lika relevant i en kvalitativ intervju, det går inte att mäta på 

samma sätt som i en kvantitativ intervju. Trovärdigheten i materialet finns i hela 

forskningsprocessen, som materialets kvalitet och om det är relevant för 

problemformuleringen och forskningsproblemet (Holter, H & Kalleberg, R, 1996:22). För att 

få ut så mycket som möjligt från intervjuerna, gjordes en intervjuguide (se bilaga 2), där 

frågeområden formulerades med tillhörande underfrågor för att få ut så mycket information 

som möjligt. Intervjuerna anpassades till de som blev intervjuade vilket resulterade i att ingen 

intervju var den andre lik. Då alla frågeområden behandlades i alla intervjuer gav intervjuerna 

ett jämförbart resultat.  
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För att undersökningen ska få en hög reliabilitet ska de som analyserar liknande material 

använda liknande metod och komma fram till liknande resultat (Thurén, 2007:26). Vi är väl 

medvetna om att analysen på den konnotativa nivån har färgats av våra egna erfarenheter, 

kultur och så vidare och att detta har inverkan på reliabiliteten. För att styrka resultatet och 

slutsatserna har de relevanta teoretiska perspektiven använts, samt kompletteringar från 

tidigare forskning som behandlat samma eller liknande område som denna undersökning. Då 

den semiotiska bildanalysen kan användas som både metod och teori, har vissa delar även 

använts som teori i analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 17 

4. Analys 
I det här kapitlet presenteras analysresultatet. Först presenteras den denotativa nivån, där 

kampanjens fyra bilder beskrivs utifrån paradigm och syntagm. Sedan presenteras den 

konnotativa nivån, som löpande i texten jämförs med resultaten av intervjuerna.   
 

4.1 Denotation 

Här presenteras resultatet av analysen som utgick från paradigmen, vilka valmöjligheter som 

fanns, i analysmallen. Nedan syns syntagmet; alltså det som fanns i bilderna. 
 

4.1.1 Conscription - bild ett (bilaga 1) 
Bilden utspelar sig utomhus i ett tropiskt klimat. En man syns nere i högra hörnet av bilden 

och snett ovanför honom går sex personer på en bro. Han lutar sig hukande bakåt och stödjer 

sig på sin vänsterarm. Hans blick är riktad mot människorna som går på bron. Minst tre av 

människorna som går på bron är beväpnade och samtliga tittar rakt framåt över bron. Utöver 

den gröna skogen som syns i bilden är den ganska gråtonad i färgen. Ljus kommer uppifrån. 

På bilden syns bland annat träd, blad, skog, stenar, vatten och en hängbro. På höger sida finns 

texten: Be forced into an army that is killing your people?” och “Risk death trying to 

escape?”. Till vänster om dessa två texter (som är på varsin rad) finns rutor. Längst ner till 

vänster finns texten: “What would you do?” och “For many refugees the choice is between 

the horrific or something worse. No one chooses to become a refugee. UNHCR helps those 

who are forced to flee to find safety, regain hope and rebuild their lives. 1 family torn apart by 

war is too many. takeactions.unhcr.org - because you do have a choice.” All text är i 

vitt.  Längst ner till höger är UNHCR´s logotyp.  
 

4.1.2 Family - bild två (bilaga 1) 
Bilden utspelar sig utomhus. I förgrunden syns 6 personer varav två har sina kroppar riktade 

mot kameran. Bredvid dem syns filtar och de fötter man kan se i bilden är barfota. Bortom 

dessa personer syns fyra båtar som till synes är fullpackade med människor. Intill båtarna är 

det vågor och vattnet skummas till vitt bakom dem. Till vänster i bilden ser man land varifrån 

svart rök kommer. De två personer, en kvinna och ett barn, som är vända mot kameran har 

sina blickar bortvända från kameran. Kvinnan har gula kläder på sig. I sin högra hand håller 

hon ett fotografi, som ser ut att föreställa en person. Den vänstra armen omfamnar pojken. De 

andra personerna i förgrunden tittar ut mot de fyra båtarna i vattnet. Två av dem har shorts 

och t-shirt på sig, en har en filt runt sig och den ena personen har en grå tröja på sig. 
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Personerna i förgrunden sitter ner, medan de i bakgrunden står upp. Även denna bild är 

ganska gråtonad, och även om man ser färger i bilden så sticker de inte ut. Bilden upplevs 

mörkare till vänster i bilden, medan den högra sidan i bilden, horisonten, är betydligt ljusare. 
 

På bildens vänstra sida, brevid kvinnans huvud, finns texten: “Face death in a war zone?” och 

“Escape, but leave loved ones behind?” Längst ner i vänstra hörnet finns texten: “What would 

you do?” och “For many refugees the choice is between the horrific or something worse. No 

one chooses to become a refugee. UNHCR helps those who are forced to flee to find safety, 

regain hope and rebuild their lives. 1 family torn apart by war is too many. 

takeactions.unhcr.org - because you do have a choice.” All text är i vitt.  Längst ner till höger 

är UNHCR´s logotyp. 
 

4.1.3 Safe ENG - bild tre (bilaga 1) 
Bilden utspelar sig inomhus i ett rum med tre fönster, en dörröppning och två hål i väggen. På 

bilden syns tre personer. En man och två barn. Mannen sitter ner och omfamnar barnen, som 

lutar sig mot honom. Mannen och ett av barnen har skor på sig. Barnen lutar sina huvuden 

mot mannen som själv riktar sin blick snett uppåt. Rummet är möblerat med en bänk, ett bord, 

ett skrivbord och en skrivbordsstol. På väggarna ser man även två tavlor. Utöver detta finns 

det en klocka, en matta, en lampa, tre plantor, gardiner, leksaker, en kanna och en mugg i 

rummet. På golvet syns bråte utspritt lite överallt. Genom fönstret ser man en byggnad i 

brand. Svart rök lyfter från byggnadens tak. Även denna bild är ganska grå, även om man kan 

urskilja färger i den. Mest tydliga färgerna hittar man på ena barnets tröja, leksakerna och en 

planta utanför dörröppningen. Mitt i bilden finns texten: “Stay and risk your lives in 

conflicts?” och “Flee and risk kidnap, rape, torture or worse?” Längst ner i vänstra hörnet 

finns texten: “What would you do?” och “For many refugees the choice is between the 

horrific or something worse. No one chooses to become a refugee. UNHCR helps those who 

are forced to flee to find safety, regain hope and rebuild their lives. 1 family torn apart by war 

is too many. takeactions.unhcr.org - because you do have a choice.” All text är i vitt.  Längst 

ner till höger är UNHCR´s logotyp. 
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4.1.4 Safe AFR - bild fyra (bilaga 1) 
Bilden utspelar sig inomhus i ett rum med tre fönster, en dörröppning och två hål i väggen. På 

bilden syns tre personer. En kvinna och två barn. Kvinnan sitter ner och omfamnar barnen, 

som lutar sig mot henne. Kvinnan har skor på sig, medan ena barnet (vars fötter man kan se) 

är barfota. Barnen lutar sina huvuden mot kvinnan som själv riktar sin blick snett uppåt. 

Rummet är möblerat med en bänk, ett bord, ett skrivbord och en skrivbordsstol. På väggarna 

ser man även två tavlor. Utöver detta finns det en klocka, en matta, en lampa, tre plantor, 

gardiner, leksaker, en kanna och en mugg i rummet. På golvet syns bråte utspritt lite överallt. 

Genom fönstret ser man en byggnad i brand. Svart rök lyfter från byggnadens tak. Även 

denna bild är ganska grå, även om man kan urskilja färger i den. Mest tydliga färgerna hittar 

man på ena barnets tröja, leksakerna och en planta utanför dörröppningen. Mitt i bilden finns 

texten: “Stay and risk your lives in conflicts?” och “Flee and risk kidnap, rape, torture or 

worse?” Längst ner i vänstra hörnet finns texten: “What would you do?” och “For many 

refugees the choice is between the horrific or something worse. No one chooses to become a 

refugee. UNHCR helps those who are forced to flee to find safety, regain hope and rebuild 

their lives. 1 family torn apart by war is too many. takeactions.unhcr.org - because you do 

have a choice.” All text är i vitt.  Längst ner till höger är UNHCR´s logotyp. 
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4.2 Konnotation 
Utifrån analysmallen har konnotationen delats in i olika delar; människan är grunden, 

färgerna lägger grunden för dramatiken, texten förtydligar dilemmat, uppbyggnaden av 

berättelsen, skapandet av den lidande och myten visar hopplöshet. Alla dessa underrubriker 

behandlar olika teorier, men tillsammans presenterar de analysen utifrån konnotation och 

myter.  

 

4.2.1 Människan är grunden 

Enligt den redovisade teorin av Kress och Van Leeuwen finns det två deltagare i bilder; den 

interaktiva och den representerade (Kress & Van Leeuwen, 2006:114). I samtliga bilder är 

avsändaren, UNHCR, samt åskådaren, vi själva, de interaktiva deltagarna. Samtliga 

representerade personer är även bildens representerade deltagare. Mellan oss deltagare finns 

många relationer att knyta (Kress & Van Leeuwen, 2006:114). Den mellan oss interaktiva 

deltagare (det vill säga vi som åskådare och UNHCR), den mellan personerna i bilden samt 

den mellan oss interaktiva deltagare och de representerade personerna (Kress & Van 

Leeuwen, 2006:114). Relationen vi som åskådare knyter med de representerade personerna på 

bilden är givetvis individuella och skiljer sig därför mellan olika personer. Efter de 

genomförda intervjuerna inser vi att man kanske har svårt att knyta någon specifik relation 

med de representerade personerna i bilderna, annat än att man ofta tycker synd om dem. Men 

det är kanske precis det, medlidandet som uppstår i relationen, som UNHCR söker att 

förmedla.  
 

Det är olika människor som framställs på varje bild, vilket innebär att relationen mellan de 

representerade personerna kan tolkas olika. Däremot går det inte att göra någon skillnad i 

relationen mellan oss interaktiva deltagare, då dessa är samma för samtliga analyserade bilder. 

Denna relation är alltså vad producenten och vi som åskådare gör för eller mot varandra 

(Kress & Van Leeuwen, 2006:114), vilket i det här fallet skulle kunna spåras tillbaka till 

UNHCR:s mål med kampanjen; att skapa förståelse för flyktingarnas situation. Detta är 

åtminstone vad UNHCR gör för oss. Vad vi gör för dem är att tolka bilderna och dess 

budskap utifrån vår egen kultur och egna sociala erfarenheter. 
 

Relationer mellan bildens representerade personer är även olika från bild till bild samtidigt 

som det kan tolkas olika av publiken. De flesta av de intervjuade personerna är dock överens 

om vissa relationer mellan representerade deltagare i bilderna. I bild ett ser många personen 

nere i det högra hörnet som en “vän” till de två, som de beskriver det, tillfångatagna 
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personerna på bron. På samma sätt är de övriga personerna på bron, de som bär vapen, fiender 

till mannen. I bild två uppfattar många kvinnan centralt i bilden som mamma till barnet som 

sitter till höger om henne, medan resterande människor i bilden kan ses som flyktingar i 

mängden. I bild tre och fyra är många av de intervjuade personerna överens om att bildernas 

representerade deltagare är en familj.   
 

De analyserade bilderna ses även som objektiva ur Kress och Van Leeuwens mening. De ger 

intryck av att allt avslöjas i bilden och att de representerade personerna blir blottade för oss 

som betraktare. Extra tydligt blir det i bild tre och fyra; där vi får se vad man kan tolka som de 

representerade personernas hem och vad som finns där. Studerar man blickarna i bilderna 

förtydligas även objektiviteten; då samtliga bilder i Kress och Van Leeuwens mening kallas 

för offer (erbjudande) som ett resultat av att de representerade personernas blickar inte riktas 

rakt in i kameran (Kress & Van Leeuwen, 2006:117). Den representerade personen blir alltså 

ett objekt för betraktarens granskning, och vi erbjuds att agera som “osynlig betraktaren” för 

bilden. Chouliaraki beskrev direktkontakt genom blickar som vädjande om hjälp. En blick in i 

kameran skulle enligt hennes mening bjuda in betraktaren till engagemang, men detta 

återfinns ändå inte i någon av bilderna (Chouliaraki. 2006:125). Som tidigare nämnt tycker de 

intervjuade personerna synd om bildens representerade personer trots att man inte finner 

vädjande om hjälp i någon blick.  
 

4.2.2 Färgerna lägger grunden för dramatiken 
Bild ett och två består av ganska mörka färger, medan bild tre och fyra är ljusare. Anders 

Marner menar att färger från motsatt sida i färgcirkeln kan skapa ett dramatiskt uttryck (Se 

bilaga 3). Färger som grön och rött skulle då kunna ge bilderna mer dramatik (Marner, 

2009:13-14). Denna färgkombination finns i bild ett, där mesta delen av bilden består av grönt 

i olika nyanser och en person på bron bär en röd tröja. Detta kan vara ett sätt för UNHCR att 

få blicken att dras mot det som händer på bron, där kan man anta att blicken söker det 

dramatiska i bilden.  Detta kan vi se i intervjuerna då de flesta av intervjupersonerna la märket 

till bron först.  Miljön i bilden består som tidigare nämnt av grönt i olika nyanser, som i sin 

tur kan kopplas till Marners teori om ett harmoniskt uttryck då det är inom samma del i 

färgcirkeln. Alla intervjupersonerna, förutom A (kvinna 26 år), tycker att det liknar en 

spännande film och gjorde kopplingar till krigs- eller actionfilmer går det emot teorin om 

harmoni i bilden.  
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”Soldater som jagar en annan. Jag tänker Rambo, men det här är ju en 

annan. Fast det var faktiskt min första tanke, film. Jag skulle inte koppla 

den här till så mycket annat.” Intervjuperson F (man 31 år). 

I de andra bilderna kan man inte se några tydliga motsatsfärger, men det finns vissa färger 

som sticker ut från de andra och som blicken fastnar på. I bild två finns det till exempel två 

färger som sticker ut mer än de andra; kvinnans gula klänning och den röda båten, som är 

närmast förgrunden. Detta kan ändå kopplas till Marners teori om färgkombinationer, då de 

andra färgerna inte sticker ut från varandra, utan ligger nära varandra i färgcirkeln och bidrar 

därför till att de utstickande färgerna får fokus (Marner, 2009:13-14).  Fyra av de intervjuade 

personerna la märket till kvinnan och båtarna först och intervjuperson A (kvinna 26år) sa:  

”Jag ser henne, sen ser jag den där båten. Jag vet inte varför, jag drogs till 

henne. Kanske var färgerna eller nånting, och det verkar upplyst på henne. 

Och hon är vänd hitåt medan de andra är vända ditåt, bortåt”  

De resterande fyra intervjupersonerna la märke till båtarna som är överfyllda med människor 

och vid ett senare plan la dem märke till kvinnan och barnen. Bakgrunden går från mörkare 

nyanser i vänster till ljusare pastellnyanser till höger. Pastellnyanser kan precis som färger 

inom samma del i färgcirkeln framkalla en lugn och harmonisk känsla (Marner, 2009:13-14). 

Detta kan i sin tur tolkas som att båtarna är påväg mot en ljusare framtid – bort från det mörka 

till vänster mot det ljusa, lugna och harmoniska till höger.  

”Det jag kan tänka på det är ju de här som flyr över medelhavet just nu, är 

det jag tänker på. Som är aktuellt just nu. Nedlastade båtar som flyr från 

sitt land” Intervjuperson C (kvinna 46 år).  

Bild tre och fyra har samma bakgrund, det som skiljer dessa bilder åt är personerna i bilderna. 

Dessa två bilder går från mörka till vänster mot det lite ljusare till höger. Det är matta färger 

och det är ingen speciell färg som sticker ut i bakgrunden. Ljuset i bilderna kommer från 

fönstren, där syns en ljus bakgrund och grå fält, som kan tolkas som rök. Personerna i bild 

fyra har ljusa kläder i rött och beige, de sticker ut mot den grå bakgrunden. I bild tre har ena 

barnet en blå/turkos tröja, medan tröjans färg på det andra barnet syns otydligare. Här la sex 

av de intervjuade personerna märke till personerna först. De resterande två, intervjuperson A 

(kvinna 26 år) och D (kvinna 57 år) la märke till skotthålen i väggen. 
 

Utifrån Marners teori om färger har bilderna tolkats på ett sätt. Det finns även andra föremål 

och uttryck i bilden som påverkar konnotation. Exempelvis i bild två där den mörka 
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bakgrunden i gråskala kan ses som harmonisk utifrån färgteorin, men den mörka färgen kan 

också konnotera rök. Där kan man applicera Charles Sanders Peirce förklaring om de tre 

teckenkategorierna symbol, index och ikon (Fiske, 1997:125). Röken i bakgrunden kan 

exempelvis vara index för eld, som blir till en indexkedja där rök hänvisar till eld, som 

hänvisar till bombningar och som i sin tur hänvisar till andra krigshandlingar. Detta gör att vår 

tolkning av bakgrunden inte längre är harmonisk utan att personerna i bilden är påväg bort 

från den rökiga bakgrunden mot den ljusa horisonten till höger. Intervjuperson C (kvinna 46 

år) kopplar röken i bakgrunden till krig och F (man 31 år) kopplar det till en brinnande 

bakgrund.  

“Det är något som är pågående och människorna i båtarna lämnar det 

brinnande landet bakom sig.”  

I bild tre och fyra syns rök utanför fönstren, även i detta fall blir röken index för eld. I alla 

bilder finns det olika saker som kan placeras under de tre kategorierna Ikon ska enligt Peirce 

efterlikna objektets egenskaper (Fiske, 1997:71), detta kan vi se i bild två. Där kvinnan i 

bilden håller i ett fotografi, på vad som kan liknas vid en människa. Det finns inga tydliga 

ikoner i de andra bilderna men alla bilderna kan i sig vara ikoner, då de ska efterlikna vad det 

är som händer i den aktuella flyktingkrisen. Detta är något som intervjuperson C (kvinna 

46år) och F (man 31 år) refererar till medan D, E och G tycker att det påminner om 

nyhetsinslag.  

”Ja, väldigt mycket om flyktingkrisen som är nu, alla som far med båtarna 

och riskerar livet så. Det påminner det ju enormt mycket om och just det 

dom står inför. Både texten och bilden och allting är väldigt talande för det, 

det som sker i Europa just nu”. Intervjuperson F (man 31 år).   

Symbol ger ett föremål betydelse som kan stå för något annat, detta genom sociala regler 

(Fiske, 1997:125). I bild tre och fyra finns det många tydliga symboler som tillsammans kan 

stå för hem eller bostad. Dessa föremål är till exempel kaffekannan, tavlorna, lamporna, 

klockan, mattan, leksakerna, kläderna och resten av möblerna. Dessa föremål blir alltså 

symbol för hem, eftersom att vi är vana att se dessa föremål i våra egna hem. I ena väggen 

finns två hål, dessa kan vara symbol för skottlossning, våld, krig och så vidare.  

“Området är krigshärjat, bland annat pga. skotthålen.”  Intervjuperson G 

(man 42 år).  

Intervjuperson D (kvinna 57 år), F (man 31 år) och A (kvinna 26 år) nämner också hålen i 

väggen och refererar det till krig och att det har skjutits in i lägenheten. Hemmet borde vara 
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en frizon och den trygga platsen. Detta menar A (kvinna 26 år) visar att de har det svårt och är 

utsatta för något, som gör att de vuxna personerna tröstar barnen.  

“Det är svårt att tänka sig in i detta elände, att försöka skydda sig själv och 

sin familj mot kriget som är utanför.” Intervjuperson C (kvinna 46 år).  

Vi ser inga vapen men hålen i väggen symboliserar att någonting våldsamt har hänt. Hålen 

kan också vara index för vapen, att någon skjutit mot huset. Det finns fler saker i bilderna som 

kan tolkas som symboler som får stå för något annat. Alla de intervjuade tolkade personerna, 

på bron, i bild ett som soldater som tagit gisslan. Vapnen och uniformerna kan, precis som 

hålen i väggen på bild tre och fyra, vara symboler för krig och våld och i bild två kan båtarna 

stå för flykt. På samma sätt som hålen i väggarna i bild tre och fyra kan vapnen denna bild ses 

som index för krig och våld. Vi är väl medvetna om att dessa symboler kan stå för annat hos 

andra människor. 

 

4.2.3 Texten förtydligar dilemmat 
När det kommer till förankring, Barthes teori om ordens funktion som förklarande text till 

fotografier (Fiske, 1997:149), så finns det texter i alla bilderna. Två frågor i mitten av bilderna 

och en mindre text nere i det högra hörnet. Texten längst ner har en fråga som rubrik; “What 

would you do?” Vilken kan tolkas som frågan till de två påståendena i mitten av bilden. Då vi 

enligt västerländsk kultur läser från vänster till höger kan det tänkas att frågan längst ner läses 

först. Men då vi läser uppifrån och ner kan svarsalternativen utläsas först och på grund av att 

dessa frågor är inramade i en vit ram kan fokus hamna där först. Inramning kan i sin tur 

kopplas till gestaltlagarna, som används för att se en helhet i bilder som är uppbyggda av 

prickar och linjer (Waern, Petterson, Svensson, 2004:16). I detta fall blir det slutenhetens lag, 

där någonting ramar in en del i bilden, texten i mitten av bilden. För att återgå till texterna i 

bilderna och förankring så kan det alltså blockera delar av tolkning eller minska vidden av 

den konnotativa tolkningen (Fiske, 1997:149). I den första bilden finns det två påståenden; 1. 

Be forced into an army that is killing your people? 2. Risk death trying to escape? Då det är 

mycket som händer i den här bilden kan den tolkas på många olika sätt utan texten. Men med 

textens hjälp kan man rama in tolkningen något. Personerna på bron kan ha blivit tvingade att 

ingå i armén och i värsta fall måste döda eller skada sina egna. Intervjuperson C (kvinna 46 

år) tycker att den frågan är svår att utläsa i bilden. Personen under bron kan kopplas till 

påstående nummer två, han försöker fly och riskerar att bli dödad. Person E (man 24 år) och 

G (man 42 år) tycker att bilden får en annan betydelse med hjälp av texten, vad detta beror på 

kan de inte svara på. F (man 31 år), H och D (kvinna 57 år) menar att man måste ta till sig 
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texten för att förstå sammanhanget. A (kvinna 20 år) la märket till texten först i bilden men 

eftersom att den var så liten så läste hon den inte. Hon anser att texten behövs för att förstå 

budskapet i bilden men att den borde vara större så att man lättare kan läsa den.  

 

I bild två finns de två påståendena; 1. Face death in a war zone? och 2. Escape, but leave 

loved ones behind? Även denna text förankrar bilden och minskar vidden av den konnotativa 

tolkningen, då text och bild samarbetar.  Ordet “war” såg intervjuperson C (kvinna 46 år) 

snabbt och menar att det förtydligade bildens betydelse. Och E (man 24 år) säger att det 

förtydligar det faktum att flyktingar inte har något val medan H (Man 59 år) säger att 

budskapet blir ännu jobbigare med texten.  

“Texten påverkar inte bilden så mycket, eller jo det är klart att det blir ändå 

mer jobbigt.”   

Det är inte alla som håller med om detta, enligt A (kvinna 26 år) och C (kvinna 46 år) tyckte 

att den här bilden är lättare att förstå utan text än den första bilden. F (man 31år) säger att: 

”Bild och text är väldigt talande och de påminner mycket om den 

flyktingkris som pågår just nu, där många flyr med båtar och riskerar livet 

på vägen mot trygghet.”  

Samma förankring gäller för de andra två bilderna där de två påståendena är; 1. “Stay and risk 

your lives in the conflict?” och 2. “Flee and risk kidnap, rape, torture or worse?” E (man 24 

år) tycker att texten i det här fallet är förvirrande, som att texten verkade syfta till ett tidigare 

skede i flykten. Han tolkar hålen i väggen som krig, vilket inte stämde in med texten. D 

(kvinna 57 år) tycker att texten förtydligar att de på bilden inte har något val medan A, C, H 

och F menar att bilden är ganska talande och klarar sig utan text. Samtidigt som F (man 31 år) 

tycker att texten ändå ger vettig information:  

”Det sätter ord på saker som man kanske inte tänker direkt, kidnappning, 

tortyr och våldtäkter. Det är väl inte det första man tänker på”.  

Bild tre och fyra har samma text och bilderna är nästan helt lika varandra, det enda som skiljer 

dessa bilder åt är personerna i bilden. Mannen byts ut mot en kvinna och det är andra barn. 

Intervjupersoner tolkade texten olika i de två bilderna. F (man 31 år) anser att påstående 

nummer ett; Stay and risk your lives in the conflict? passar mer in på bild nummer tre och 

påstående nummer två; Flee and risk kidnap, rape, torture or worse? passar mer in på kvinnan 

i bild fyra. A (kvinna 26 år) menar att ordet “rape” får en annan innebörd i bild fyra, att det är 

svårare att applicera våldtäkt på bild nummer tre. Detta kan kopplas till Höijers forskning om 
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hur man ser på lidande, att man reagerar olika beroende på om det är en kvinna som är offer 

eller man. Där det är en tydlig skillnad i vilken grad de räknas som offer (Höijer, 2004:21-22), 

även om intervjuperson C (kvinna 46 år) inte tycker att det blir någon skillnad  och att 

situationen är lika hemsk i båda bilderna.   

 

Som tidigare nämnts så hjälper texterna bilderna och avgränsar vidden av konnotationen. Det 

finns en text nere i högra hörnet som också ska analyseras. Det står; What would you do? 

“For many refugees the choice is between the horrific or something worse. No one chooses to 

become a refugee. UNHCR helps those who are forced to flee to find safety, regain hope and 

rebuild their lives. 1 family torn apart by war is too many. takeactions.unhcr.org - because 

you do have a choice.” Det var endast intervjuperson A (kvinna 26 år) som intresserade sig 

för texten längst ner, hon förklarar det som den texten hjälper till att förstå bilderna samt 

varför de två frågorna ställs. Hon menar att den texten egentligen var för liten och att frågan 

“What would you do?” skulle ha fått tagit mer plats. Den texten förklarar bakgrunden till 

bilden och varför det finns två frågor mitt i bilden samtidigt som den kan ge en förklaring och 

förståelse och få mottagaren att tänka till lite extra.  
 

Texten kan också kopplas till Barthes teori om paradigm och syntagm, alltså vilka 

valmöjligheter som finns och vad som valt, utifrån dessa valmöjligheter (Fiske, 1997:83). Det 

finns två frågor med i varje bild, som är paradigmet, alltså att det finns två stycken 

valmöjligheter. Där kan mottagaren själv välja ett av alternativen som då blir syntagmet. 

Frågorna kan också ses som syntagm som är utvalda av en uppsjö av olika frågor, men till 

dessa bilder har just de här frågorna valt ut. När det finns två valmöjligheter, som i detta fall 

frågorna, kan man tro att det är ett som är bättre än det andra. Den syntagm av frågor som 

valts ut i bilden blir intressant när de ställs i jämförelse med intervjuerna; där flera menar att 

frågorna förtydligar flyktingarnas hemska situation och de begränsade valmöjligheterna de 

har. UNHCR kan alltså, ur ett större paradigm, ha valt detta syntagm av just den anledningen 

– att dramatisera den situation flyktingarna faktiskt befinner sig i. 

 

4.2.4 Uppbyggnaden av berättelsen  
Tidigare i analysen nämndes slutenhetens lag, men det finns två andra gestaltlagar som 

används för att underlätta för mottagaren att läsa en bild. Dessa är närhetens lag och likhetens 

lag. Närhetens lag kan ses i alla bilder. Då den beskrivs som saker som ligger nära varandra 

hör ihop (Bergström, 2011:161). I första bilden kan de som går på bron går efter varandra och 
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kan då tolkas som att de är i samma armé, att de är i en armé tolkas utifrån texten och dess 

förankring (Fiske, 1997:149). Detta är även något som de intervjuade tolkar personerna på 

bron som. Intervjuperson H (man 59 år) ser det som att två stycken blivit tillfångatagna av de 

andra på bron:  

”Vad jag ser? Jag ser en hängbro. Och några soldater som går på den, och 

de har någon gisslan, och det sitter en man där under, som de andra inte 

ser. Han är kompis med de två som är tagna i gisslan.” 

I bild nummer två kan man applicera närhetens lag på kvinnan och barnen som hon håller om. 

Att dem är nära varandra kan tolkas som att de tillhör samma familj, alla i bilden kan 

egentligen tillhöra samma familj men när närhetens lag appliceras så blir banden mellan 

kvinnan och barnet starkare. I bild tre och fyra kan närhetens lag appliceras på människorna i 

bilden. Att de håller om varandra gör att banden mellan dem tolkas som familjära. A (kvinna 

26 år) tycker att de tre sista bilderna symboliserar familj:  

”Här står det ju om family. Ja en family, av alla de är bilderna 

symboliserar bild två, tre och fyra mest family. Familjen har splittras kan 

man ju tänka.”  

Då personerna i bilderna sitter i ett rum, som tidigare tolkas som ett hem, skulle banden 

mellan dem kunna tolkas som familj, då närheten kan tolkas inom bostadens väggar. Att 

bilderna utspelar sig i hemmet var något som påverkade intervjupersonerna och bidrog till att 

bildernas känsla förstärktes.  

”Det är ju samtidigt dom här kontrasterna, hemmet som ska vara tryggt 

som inte är det och det som händer utanför.” Intervjuperson A (kvinna 26 

år)  

Alla bilder tar hjälp av texten för att markera vad de som, i bilden, är nära varandra kan tolkas 

som. Den tredje gestaltlagen är likhetens lag, som är när föremål i bilden liknar varandra 

(Bergström, 2011:161). Likhetens lag är syns inte lika tydligt i dessa bilder. Bildernas 

upplägg är likadant med texterna i mitten och längst ner i bilden, detta kan då göra att de fyra 

bilderna hör ihop i samma kampanj. De två sista bilderna är helt lika varandra, den enda 

skillnaden är personerna i bilderna, vilket inte alla intervjupersoner la märket till direkt.   

 

Det var intressant att se hur den visuella retoriken har används i denna kampanj. Logos kan 

man se i hur de har utformat bilderna, hur det kan byggas på hur mottagarna uppfattar världen 

(Waern, Petterson, Svensson, 2004:55-62). I detta fall hur mottagarna uppfattar flyktingarnas 
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situation. Intervjupersonerna relaterar bilderna till flyktingkrisen och några av dem säger att 

det påminner om den aktuella flyktingkrisen och nyhetsinslag man ser på TV:n. Det var först 

och främst på bild två, tre och fyra som de relaterar till den aktuella flyktingkrisen. Etos 

handlar om att avsändaren har förklarat en viss sak på ett väldisponerat sätt (Bergström, 

2011:161). Kampanjens etos kan man analysera utifrån intervjuresultaten.  

“Det var tunga bilder som handlar om krig och utsatthet och det svåra valet 

mellan att stanna eller fly” Intervjuperson C (kvinna 46 år). 

”Ja jag tyckte bild tre och fyra, just scenen var väldigt talande, rummet 

med skotthål och sådär. Att man som hamnade mitt i under pågående så att 

säga. De har ingenstans att ta vägen, de bara sitter och hoppas på det bästa. 

De andra har som en distans till förövarna på ett annat sätt. Man skapar sig 

lite distans. Tror jag, jo men det gör man.” Intervjuperson F (man 31 år).  

Ingen av de intervjuade tycker att budskapet gick dom obemärkt förbi, vilket vi kan ses som 

ett uttryck för bildernas patos, alltså känslan i bilden (Waern, Petterson, Svensson, 2004:55-

62).  

“Ja man kan säga att de påverkar en, och man börjar tänka till. Dom lyckas 

nå ut med sitt budskap.” Intervjuperson A (kvinna 26 år) 

 

4.2.5 Skapandet av den lidande 
I teoriavsnittet tog vi upp Chouliarakis exempel om svältande barn. Detta, som skulle vara en 

så pass kraftfull skildring av verkligheten att det knappt går att beskriva (Chouliaraki, 

2006:133), skulle kunna appliceras på våra analyserade bilder också. Det är inte 

nödvändigtvis applicerbart med avseende på svält; men på lidandet. I bild två, tre och fyra 

framgår det tydligt att barn medverkar i bilden och att de är en del av de fruktansvärda 

omständigheterna som bilden skildrar. Den kategoriska realismen, ikonens mening, väver 

samman förståelsen av barnen i bilden, röken och skotthålen (i bild tre och fyra), den 

brinnande udden (i bild två), eller de till synes fattiga förhållandena (i samtliga bilder) till en 

mening om en hemsk verklighet. Även texten, som tar upp de två valen som flyktingarna har i 

samtliga bilder, förtydligar den hemska verkligheten som skildras. Detta håller de flesta 

intervjupersoner med om i samtliga bilder.  

“Alltså, det blir ju som att hon har att välja mellan pest eller kolera. Det är 

ju klart att det är hemskt.” Intervjuperson G (man 42 år) 
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Chouliarakis teori om agerande blir också intressant att applicera på analysens bilder. 

Samtliga tre visuella uttryck som Chouliaraki nämner går att finna i bilderna. Förutsättning, 

där Chouliaraki själv nämner exemplet om att blicken byts ut mot en bild på en mamma för 

att skapa förutsättning för moderskap (Chouliaraki, 2006:125), syns tydligt i bild fyra 

(åtminstone om man konnoterar kvinnan i bilden som mamma till barnen). I bild ett kan man 

uttyda Chouliarakis begrepp rörelse, om än aningen diffust. Mannen i bilden lutar sig bakåt i 

en viss rörelse, även om han inte verkar röra sig varken ifrån eller emot personerna som går 

på bron.  

“Han ser ut att gömma sig. Han ser rädd ut. Rädd för de som går på bron.” 

Intervjuperson D (Kvinna, 57 år).  

Detta visar att mannens möjlighet att agera är begränsad, att trots den bakåtlutande rörelsen så 

kan han inte försvinna. 
 

Chouliaraki förtydligar även att “Lidande ska ske i ens närhet eller vara relevant för ett 

västerländskt centrum” om det ska kunna ses som en akut nyhet för oss som åskådare. Som 

nämnt i teoriavsnittet så behöver detta inte nödvändigtvis innebära det geografiska avståndet, 

det räcker med en tydlig orientering mot västvärlden. (Chouliaraki, 2006:143-144) 

På bild ett är det svårt att uttyda någon orientering mot västvärlden. Bilden innehåller något 

som kan uppfattas som regnskog och de allmänna miljöerna de befinner sig i gör att bilden 

distanserar sig något. De övriga bilderna ger känslan av att vara betydligt närmre rent 

geografiskt, vilket ändå förstärker den “akuta nyheten” enligt oss. Detta står i samklang med 

intervjuerna, där många menar att bild ett utspelar sig på en plats längre bort än övriga bilder. 

På samma sätt upplever vi att de intervjuade personerna känns minst berörda av den bilden. 

Den emotionella realismen som Ien Ang pratar om glider lite in i detta. Vi som betraktare 

tycker att berättelsen blir bättre om den är realistisk (Ang, 1985:41-45). Som vi tidigare nämnt 

har intervjuerna fått ut att bild ett påminner om en film samtidigt som bild två ser ut att 

komma från ett nyhetsinslag. Denna jämförelse kan man tolka som att bild ett inte känns lika 

realistisk som bild två – och därför skapar de två bilderna även olika känslor hos betraktaren.  
 

4.2.6 Myten visar hopplösheten 
Enligt Barthes har myterna blivit dominerande genom en historik bakgrund, där de är 

produkter av en samhällsklass (Fiske, 1997:121-122). I “Dilemma” kan man analysera 

myterna om flyktingar och hur UNHCR som avsändare har valt att spela på myter om 
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flyktingar. De intervjuade personerna kopplade bild två, tre och fyra till den aktuella 

flyktingkrisen men hade svårare att koppla den första bilden till detta. Det kan bero på att det 

är något som vi inte är vana att se i exempelvis nyhetsinslag och kan därför kopplas till Lilie 

Chouliarakis teori om vad som är en upprörande nyhet: det ska uppfylla vissa kriterier för att 

det ska räknas som en nyhet. I detta fall så uppfyller inte det visualiserade i bilden de kriterier 

vi har när det kommer till flyktingkrisen. Bild ett berör inte på samma sätt som de andra 

bilderna (Chouliaraki, 2006:143-144). På samma sätt är, som nämnt i metodavsnittet, myter 

kulturens sätt att se på något. Vi ser dessa myter utifrån vår egen kultur, för att försöka få 

förståelse för det eller för att göra det begripligt (Fiske, 1997:121-122). På samma sätt är det 

möjligt att UNHCR, som den stora organisation de är, skapar och/eller förmedlar myter kring 

flyktingar. 
 

Alla intervjuade, förutom A (kvinna 26 år) tyckte att bild ett liknade en scen från en 

actionfilm. Intervjuperson H (man 59 år) och F (man 31 år) tyckte att det såg ut som en scen 

ur filmen Rambo. Då texten hjälper oss att tyda och förstå bilden och budskapet, kan det 

tolkas som att Du som mottagare kan göra skillnad och hjälpa till. Eftersom att Rambo är en 

film som handlar om en enskild persons sätt att rädda världen kan detta vara ett sätt som 

UNHCR spelar på myten om hjälten och att mottagaren själv kan vara hjälten i denna 

situation. Myten om hjälten, eller om personen som själv kan rädda världen, är alltså väldigt 

aktuell i dessa bilder (eller åtminstone den nämnda – bild ett) men samtidigt en väldigt 

diskutabel myt. Vem eller vilka är det egentligen som kan rädda världen?  
 

Då myter är berättelser där kulturen förklarar eller uppfattar en aspekt av verkligheten och 

naturen, kan myten om flyktingar ses olika beroende på vem som är mottagaren av budskapet 

(Fiske, 1997:125). Det var intressant att se att alla de intervjuade personerna i den här 

undersökningen kopplade samma bilder till flyktingkrisen. Värt att notera kring detta är att 

samtliga intervjuade personer är bosatta i Umeå eller dess angränsande kommuner och att de 

därför är en del av i stort sett samma kultur, vilket kan vara anledningen till att de gör denna 

(samma) koppling.  
 

Myten som UNHCR förmedlar om flyktingar blir, enligt de intervjuade och oss själva, att 

flyktingar egentligen inte har någon valmöjlighet, utan att de behöver hjälp av oss för att 

kunna rädda sina egna liv. Texten och dess “kryssrutor” visar, som vi tidigare nämnt, de två 

fruktansvärda valmöjligheterna flyktingen i bilden har.  
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“Det är ju inte på nått sätt kontraster, det är ju inte ett bra och ett dåligt. Vad skulle du 

göra, man måste fundera vad jag skulle göra“ Intervjuperson A ( Kvinna 26 år).	  

UNHCR är en organisation som vill få folk att bidra och hjälpa till, men i dessa bilder 

framstår det alltså som att flyktingar inte har något val, eller åtminstone att vad de än väljer så 

blir det fel. Den mindre texten längst ned i bilderna förklarar flyktingarnas situation: 

“For many refugees the choice is between the horrific or something worse. 

No one chooses to become a refugee. UNHCR helps those who are forced 

to flee to find safety, regain hope and rebuild their lives. 1 family torn 

apart by war is too many. takeactions.unhcr.org - because you do have a 

choice.” 

De kan inte rädda sig själva, men vi kan, med en simpel donation, rädda dem. Det går ihop 

med Pierluigi Musarò avhandling, där han skriver om “de rika” i norr som förväntas att stödja 

de inte lika utvecklade söder (Musarò, 2011:13). Samtidigt kan detta vara myt som UNHCR 

vill spela på, för att samla in så mycket pengar som möjligt. Det kan också vara tolkas som 

UNHCR:s sätt att se på världen, där de rika i väst ska hjälpa de utsatta, som inte kan hjälpa 

sig själva. Detta är förstås också väldigt diskuterbart då alla flyktingars situation inte är 

densamma. Musarò tar även upp att problemet som vi ser i kampanjer som denna är endast är 

ett symptom av det verkliga problem, och att kunskap om detta är den enda “räddningen” 

(Musarò, 2011:28-40).Går vi tillbaka och tittar på UNHCR:s egna undersökning finner vi att 

anledningen till varför någon invandrar till Sverige har betydelse för den sympati vi känner 

för människan. Krävs det att en flykting ska ha en sådan hopplös situation att 

valmöjligheterna är mellan någonting fruktansvärt och någonting ännu värre för att vi 

svenskar ska anse att de har rätt att komma hit? Undersökningen, som UNHCR gjorde, visade 

att 71% av svenskarna känner sympati eller väldigt mycket sympati för flyktingar som 

kommer hit på grund av krig i sitt hemland. Det framgår, som analysen tidigare bekräftat, att 

alla bilder innehåller någon form av krig. Om man utgår från UNHCR´s undersökning innebär 

det alltså att majoriteten av oss svenskar känner sympati för dessa människor och att vi är 

öppna med att välkomna dem till vårt land för att de ska kunna rädda sina liv. Borde inte det 

betyda att dessa bilder då även skapar medlidande hos oss tillräckligt nog för att skänka 

pengar? 
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5. Slutdiskussion 
 
Det som har kommit att färga denna uppsats mest, och som legat till grund för de mest 

intressanta resultaten är hur lidande i bilden porträtteras. Många olika komponenter i bilderna 

visade sig kunna kopplas ihop med ett lidande som känns viktigast i bildens huvudsakliga 

berättelse. Detta var absolut inte något som vi på förhand hade räknat med, men med facit i 

hand är det tydligt. Vad blicken dras till i bilden och hur UNHCR spelar på myter är också 

intressant och detta diskuteras längre ned i detta avsnitt.  

Utifrån de valda teorierna, intervjuerna och vår egen konnotation ser vi att bilderna förmedlar 

lidande, som söker att finna medlidande från kampanjens mottagare för att få dem hjälpa till 

och bidra. Lilie Chouliaraki beskriver däremot att en direktkontakt genom blicken kan ses 

som en vädjan av hjälp och att detta därmed skulle söka än mer medlidande hos betraktaren. 

Dessa blickar återfinns inte i dessa bilder, men trots detta tyckte intervjupersonerna synd om 

de representerade personerna. Slutsatsen vi kan dra av detta är att bilderna förmedlar lidande 

och skapar engagemang utan att de representerade personerna har blicken riktad mot kameran 

och att det därmed är andra delar i bilden som visar lidande. Vi kan bland annat se att ikonisk 

mening väver samman olika delar i bilden till en helhet. Röken, skotthålen, elden och de 

fattiga förhållandena i bilderna summeras till en hemsk verklighet. Dessa komponenter i 

bilden kan ge ett större intryck tack vare att blickar inte riktas in i kameran. Tittar vi på Kress 

och Van Leeuwens teori om detta, där bilden i sådana fall kallas för offer (erbjudande), blir de 

representerade personerna i bilderna ett objekt för betraktarens granskning. Vi tillåts alltså 

titta på dem, studera dem och kan därför räkna in fler komponenter i bilden för att skapa 

förståelse om deras situation. 

Det finns något i varje bild som blicken dras till. Detta har vi kommit fram till genom teorier 

om färg och form, där Marner menar att färger som sticker ut ger ett dramatiskt uttryck. Detta 

har de intervjuade personerna bekräftat genom att peka ut det i bilden som är det första de 

lägger märket till, där fokus i den här kampanjen ligger på personerna i bilderna. Deras kläder 

sticker oftast ut från bakgrunden och texten förankrar bilden och stärker tesen om att 

personerna i bilderna står inför ett svårt dilemma. När man läser texten blir det tydligt att 

UNHCR vill få folk att engagera sig i de svåra valen flyktingar står inför och att Du som 

mottagare kan vara med och bidra till en bättre framtid för dem. Men för att få reda på hur 

man kan vara med och bidra och hur UNHCR arbetar måste man läsa texten längst ner. Det 

var endast en person (A, kvinna 26 år) som var intresserad av att läsa den texten och hon 

påpekade att den texten borde vara större. Hon tyckte även att frågan “What would you do?” 
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skulle ha fått större plats i bilderna, vilket enligt henne hade bidragit till att bilderna och dess 

budskap blivit ännu tydligare. Samtidigt kan det vara ett drag av avsändaren för att väcka 

nyfikenhet och intresse för kampanjen, att inte avslöja all information utan att istället låta 

betraktaren bli intresserad av andra komponenter i bilden först. På så sätt kanske de har en 

annan inställning redan när de börjar läsa texten, något som skulle kunna innebära att de är 

mer mottagliga för informationen de sedan får läsa.  

Att analysera någon annans sätt att spela på myter är inte alltid lätt. För oss var det, till en 

början, svårt att se vilka myter som kunde tänkas finnas med. Men utifrån de teorier som vi 

senare återgick till att studera kunde vi utläsa några myter och styrka det faktum att de spelat 

på dessa. Myten om hjälten, där mottagaren erbjuds en chans att kliva in i hjälterollen, myten 

om att “vi i norr” kan rädda flyktingarna samt myten om flyktingarna själva och deras 

situation, där de framstår som kapabla att rädda sig själva, är väldigt intressanta. Samtliga 

dessa är givetvis diskuterbara i meningen sant eller falskt, där man länge kan argumentera om 

vem som faktiskt kan hjälpa flyktingarna. Det faktum att UNHCR spelar på dessa myter om 

att det är vi som kan hjälpa flyktingarna stärker dock vår egen tro på det påståendet. 

Det var intressant att se hur mottagarna uppfattar kampanjen i jämförelse med sändarens 

budskap. För att ta reda på det jämförde vi intervjuerna som gjordes med de valda teorierna. 

Om vi enbart ser på färgteorierna går det emot det som de intervjuade sa om bilderna, detta 

beror på att det finns andra tecken i bilden som går emot exempelvis teorin om ett harmoniskt 

uttryck. Där kommer teorin om teckenkategorier in och ger mening till det som finns i 

bilderna. Det som överensstämmer med färgteorin och färgkombinationer är det som får 

uppmärksamhet i bilderna, där färgerna sätter ett visst fokus genom att sticka ut från 

bakgrunden. Teorin om blickar stämmer inte heller helt överens med resultatet av 

intervjuerna, där de intervjuade upplevde lidande i bilden trots avsaknaden av den vädjande 

blicken. Men som sagt, andra komponenter i bilden fick istället större roll i det lidande som 

förmedlas i bilderna. När vi såg på texten och dess funktion i kampanjen så var den mest 

nödvändig i bild ett, då de intervjuade personerna hade svårt att tolka den som en del av 

flyktingkrisen. I de andra bilderna förstärkte texten bildens budskap men var inte lika 

nödvändigt då bilderna, enligt intervjupersonerna, var väldigt talande. Andra teorier som 

stämde överens med hur intervjupersonerna tolkade var gestaltlagarna samt Chouliarakis teori 

om förutsättning, då kvinnan och barnet bredvid henne i bild nummer två och personerna i 

bild tre och fyra tolkades som att tillhöra samma familj, vilket inte tydliggörs på något annat 

sätt i bilderna. 
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En annan intressant aspekt att diskutera är huruvida det finns skillnader i vår egna tolkning 

jämfört med de intervjuade personerna. Vi har ju trots allt studerat teorier om bilder, bilders 

betydelse och mycket, mycket annat genom uppsatsens gång som de personerna vi 

intervjuade inte har (såvitt vi vet). Gör detta att vi tolkar bilderna på ett annat sätt, eller att vi 

gör andra iakttagelser på grund av vår teoretiska grund? I stort sett tolkar vi bilderna på 

samma sätt som de intervjuade och håller med om det mesta de har sagt. Även om man under 

intervjuerna förväntade sig svar som man själv tyckte var självklara för bildens betydelse och 

dess påverkan, kan man inte påstå att dessa var så pass avgörande att man gjorde en annan 

tolkning. Möjligen gjorde vi en del andra iakttagelser som vi tyckte var betydelsefulla för 

tolkningen av bilden. Troligtvis går vi, med teorin i åtanke, in på mer detaljer i bilden än vad 

en vanlig åskådare gör. I vår tolkning kan det kan finnas olika komponenter i bilden som 

exempelvis spelar på lidande samtidigt som de intervjuade personerna också menar att det 

finns ett lidande i bilden, men menar att det är andra komponenter än de vi tänkt som skapar 

den uppfattningen. 

 

Bild ett skilde sig mest från de övriga bilderna. Detta såg vi tydligt i intervjuerna då de tre 

andra bilderna lättare kunde kopplas till flyktingar och flyktingkrisen. Detta kan ha att göra 

med att de tre sista bilderna är vi i Sverige vana att se på nyhetsinslag medan den första bilden 

inte känns igen när det kommer till frågor om flyktingar, då det är en sida av flyktingkrisen 

som inte visas så ofta här. Detta kopplar vi till Ien Angs teori om emotionell realism, där en 

realistisk berättelse anses vara bättre. Då kampanjen publicerades i olika delar av världen kan 

detta dock vara ett sätt för UNHCR att nå ut till en så bred publik som möjligt, där vissa andra 

kulturer, som våra intervjupersoner inte är en del av, känner igen flyktingkrisen bättre i bild 

nummer ett. Bild tre och fyra väldigt lika varandra, då den enda skillnaden är personerna i 

bilderna som ändras. Trots att de är så lika så tyckte majoriteten av intervjuade personerna att 

det blev skillnad i bilderna. En del tyckte att texten fick en annan betydelse, där ordet våldtäkt 

fick en annan innebörd i bild fyra medan det första påståendet (“Stay and risk you life in a 

conflict”) passade bättre in i bild tre. Påstående nummer två (“Flee and risk kidnap, rape, 

torture and worse”) passade bättre in i bild fyra. En intervjuperson tänkte att personerna i 

bilden bidrog till att platsen förändrades, att de två bilderna utspelade sig på olika platser 

baserat på de representerade personernas hudfärg. Det var intressant att se hur så lika bilder 

kan påverkas så mycket när endast personerna byts ut. Även fast det inte helt går att koppla 
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till Höijers resultat så kan man ändå se ett mönster där man ser olika på män och kvinnor som 

är i behov av hjälp, att kvinnor är mer utsatta och har svårare att försvara sig. 

 

Om vi jämför resultatet av den här undersökningen och resultatet i Birgitta Höijers studie kan 

vi inte se att kvinnor visar medlidande mer än männen, vi såg inte heller att åldern spelade 

någon roll. Detta kan också bero på antalet intervjuade personer i den här undersökningen, om 

antalet intervjupersoner hade varit fler så hade kanske ett tydligare mönster kunnat utläsas. 

Pierluigi Musarò skriver, i sin studie, om att hjälporganisationer står inför dilemmat att 

undervisa och öka medvetenheten samtidigt som de ska samla in pengar och där insamlingar 

står i vägen för att sprida kunskap om nödsituationer. Vi anser att den här kampanjen försöker 

sprida viss kunskap genom att ställa frågorna med dess svarsalternativ som visar vilka 

fruktansvärda val flyktingar står inför. 
 

Som ett resultat av den, i tidigare forskning, nämnda undersökningen som UNHCR gjort fick 

man, enligt vår informant, fram att målgruppen var kvinnor mellan 24 och 40 år. Detta väckte 

frågor hos oss under analysens gång. Varför väljer de att ha kvinnor som målgrupp, när 

undersökningar, som tex Birgitta Höijers studie visar att kvinnor visar mer medlidande än 

män? Varför försöker de inte göra en kampanj riktad till män och få dem att bli lika 

engagerade som kvinnor? Nu ser inte vi att den här kampanjen är riktad till just kvinnor i 

åldern 24-40 år, men det är intressant att UNHCR väljer att göra en kampanj till de, som 

enligt studier, redan visar mest engagemang och medlidande än att försöka få fler engagerade. 

Informanten berättade dock vidare att de kommunicerade bilderna riktade sig till en målgrupp 

de valde att kalla för “the persudables” (de som man kan övertyga), som de hoppades i sin tur 

skulle sprida vidare informationen. 
 

Utifrån resultatet av intervjuerna kan vi se att UNHCR lyckades att nå ut med sitt budskap, då 

alla de intervjuade personerna blev väldigt berörda av bilderna. De tyckte att kampanjen hade 

ett starkt budskap även om det är svårt att sätta sin in flyktingars situation. Detta kan vi också 

se i Ekaterina Balabanovas analys av Dilemma, där hon kom fram till att kampanjens 

grundmål uppnåddes samt att dess syfte var att nå ut till en bred publik med olika kulturella 

bakgrunder (Balabanova, 2013:9-14). Det kan vi sin tur koppla till hur de intervjuade 

personerna tolkade de olika bilderna i kampanjen, där bild ett, som vi tidigare nämnt, inte 

uppfattades som en typisk bild av flyktingar. I analysen lyftes följande stycke: 
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Undersökningen, som UNHCR gjorde, visade att 71% av svenskarna 

känner sympati eller väldigt mycket sympati för flyktingar som kommer 

hit på grund av krig i sitt hemland. Det framgår, som analysen tidigare 

bekräftat, att alla bilder innehåller någon form av krig. Om man utgår från 

UNHCR´s undersökning innebär det alltså att majoriteten av oss svenskar 

känner sympati för dessa människor och att vi är öppna med att välkomna 

dem till vårt land för att de ska kunna rädda sina liv.  

 

Kan man, tack vare detta, beskriva reklambilderna som bra, i den mån att de påverkar 

mottagarna? Stycket lyfter det faktum att vi känner medlidande för människor som flyr krig 

och att vi kan låta flyktingarna komma till Sverige. Känner man en sådan känsla, som innebär 

att man låter dem komma till oss, bli en del av oss och på så sätt hjälpa – så får vi känslan att 

man kan dra slutsatsen att man även kan skänka pengar. På det sättet lyckas UNHCR, även 

om detta inte framgår i våra genomförda intervjuer. 

 

5.1 Förslag på framtida forskning 

Då den här studien var begränsad i tid analyserades endast en kampanj och åtta intervjuer. Det 

hade varit intressant att göra en studie med fler intervjuer, med samma ålders- och 

könsindelning, för att kunna se mönster i hur de tolkar bilderna utifrån ålder och kön. Det 

hade också varit intressant att analysera fler kampanjer från UNHCR och göra en jämförande 

studie för att se om det finns några likheter och skillnader i hur de väljer att utföra sina 

kampanjer, hur de använder bilder och text för att nå ut med sitt budskap.  
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7. Bilagor 
 
7.1 Bilderna 

 
Bild 1 
Conscription 
 

 
 
 
Bild 2 
Family 
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Bild 3 
Safe ENG 
 

 
 
 
Bild 4 
Safe AFR 
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7.2 Intervjuguide 
 

Samtliga intervjuer kommer att inledas med en förklaring av uppsatsens syfte samt 

övergripande om UNCHR och deras kampanj Dilemma.  

“Undersökningens syfte är att ta reda på med vilka medel och på vilka sätt UNHCR når ut 

och påverkar mottagare med sitt budskap i reklamkampanjen Dilemma. UNCHR är en 

organisation under FN vars huvudsakliga syfte är att skydda flyktingars rättigheter och se till 

deras välmående. Kampanjen Dilemma består av fyra bilder som du snart kommer att få se. 

Vad syftet med denna kampanj är kommer jag inte att gå in på, då detta kan påverka dig i din 

synvinkel på bilderna.” 

 

För att den intervjuade personen ska känna sig trygg nämner vi självklart att intervjuerna är 

konfidentiella, alltså att man inte kan ta reda på vilka de är, det enda som kommer synas i 

uppsatsen är kön och ålder. Som en “uppvärmning” går vi sedan in och frågar kring den 

intervjuades bakgrund, ålder och kön och ber denne berätta lite allmänt om sig själv.  

 

Efter denna genomgång (/inledning) kommer vi att visa bilderna för intervjupersonen. Här ger 

vi några minuter till den intervjuade att titta på bilderna och processera dess innehåll. När vi 

känner att personen är nöjd så kommer vi att gå in på frågorna. Nedan listas de frågeområden, 

samt de huvudsakliga frågorna som vi vill ha svar på och prata kring. 
 

Frågeområden: 

• Det första som läggs märke till i bilden, samt det som på ett senare plan får 

uppmärksamhet. 

• Vad påverkar vad i bilden, och var kan det tänkas få för effekt (alltså förhållandet 

mellan exempelvis bild och text) 

• Vad bilderna refererar till, påminner om och huruvida dessa har setts i andra 

sammanhang. 

• Hur påverkar bilden den intervjuade, och vad tycker hen om bilden. 

 

Kan du berätta vad du ser i bilden framför dig?  

Har du sett liknande bilder någon annanstans?  

Påminner den här bilden dig om något du sett tidigare?  

Hur skulle du beskriva känslan den här bilden förmedlar?  
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Vad är det som får dig att se bilden på detta sätt? 

Hur skulle du beskriva att text och bild påverkar varandra i den här bilden? 
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7.3 Färgcirkel 
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