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Abstrakt 
Den här undersökningen belyser hur makt kan manifesteras i bild. Den utgår från maktteorier, 

främst postmodern maktanalys enligt Michel Foucault och hans uttolkare. Semiotisk bildanalys 

används för att belysa maktmanifestationer i ett bildmaterial som huvudsakligen utgörs av 

fotografier tagna av författaren. Resultatet presenteras i en gestaltning där bilderna visas 

tillsammans med en analys av varje bild. Tekniker såsom perspektivval, bildutsnitt och 

efterbehandling, för att förändra en bilds konnotation, demonstreras. Olika maktperspektiv och 

makttekniker urskiljs och särskilt fokus läggs på mindre uppenbara maktyttringar och dolda 

maktuttryck, t.ex. osynliggörande, obstruktion, belöning och övervakning. Här konstateras att 

uttryck för makt inte är absoluta och odiskutabla utan att konnotationen är beroende av 

betraktarens kultursfär, tidigare erfarenheter och kunskap. En diskussion förs om uttolkningen av 

de maktteoretiska och semiotiska begreppen och hur vida definitionerna kan vara för att analysen 

ska vara användbar och meningsfull. 

 

Nyckelord: maktteori, semiotisk bildanalys, fotografi, konnotation 
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Abstract 

This study illustrates how power can be manifested in the image. It is based on theories of power, 

mainly postmodern power analysis according to Michel Foucault and his interpreters. 

Semiotic analysis is used to illustrate the manifestations of power in the visual material that 

mainly consists of photographs taken by the author. The results are presented in a display where 

the images are shown along with an analysis of each image. Techniques such as perspective, 

composition and finish, in order to change the connotation of an image, are being demonstrated. 

Different perspectives of power and power techniques are distinguished and a special focus is put 

on the less obvious manifestations of power and the hidden expressions of power, for example 

inattention, obstruction, reward and monitoring. It is found that expressions of power are not 

absolute and indisputable and that the connotation depends on the viewer's culture sphere, 

previous experience and knowledge. A discussion is being held about the interpretation of the 

power theoretical and semiotic concepts and how wide the definitions can be for the analysis to 

be useful and meaningful. 

 

Keywords: power theory, semiotic image analyses, photography, connotation 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag ser mig framför allt som en stillbildsfotograf med intresse bland annat för estetiken inom 

arkitektur, främst modern. En byggnad visar på ett foto sin skönhet, sin fulhet, sin storhet, sin 

litenhet, sin praktfullhet eller sin torftighet, sin känsla, sin inneboende ”själ” mycket beroende på 

valet av perspektiv, ljus, distans osv. Även vid mitt fotograferande i övrigt är det samma 

hänsynstaganden jag gör – perspektiv, komposition, ljus osv. 

 

Det var Donna Haraways uttryck ”The God Trick” som en benämning på vetenskapsmannens 

anspråk på objektivitet och absolut kunskap, där vederbörande betraktar verkligheten ur ett 

ovanifrånperspektiv, som fick mig att associera till fotografens roll i förhållande till fotografiet. 

Med detta som utgångspunkt föddes tanken om att undersöka hur ’makt’ som begrepp kan 

gestaltas fotografiskt och hur det uppfattas av betraktaren. 

  

Något som ofta framhålls i reklamsammanhang är att den fotografiska bilden har makt, makt att 

skapa trender, makt att marknadsföra vissa varumärken, makt att framställa politiska ledare på ett 

positivt sätt osv. 
 

Fenomenet makt omger oss alla genom livet i alla åldrar och i alla samhälleliga och mänskliga 

sammanhang. Vi utövar den, vi ser den utövas och vi utsätts för den. Fotografier omger också oss 

alla genom livet i alla samhälleliga och mänskliga sammanhang. Vi kan inte undgå dem och vi 

utsätts för påverkan av dem och genom dem. Valaffischernas idealiserade bild av partiledaren, 

reklampelarnas högljudda budskap, medias bildsättning av nyheter, grannarnas semesterbilder 

från Hawaii, filmdukens rörliga bilder i storformat, Internets oöverskådliga mångfald - alla dessa 

bilder utövar makt, har maktanspråk och påverkar oss medvetet eller omedvetet.  I mitt 

kandidatarbete undersöker jag begreppet ”makt” inom foto, vad som kan avses med det och hur 

det kan gestaltas.  I mitt sökande efter infallsvinklar stötte jag på boktitlar som Images of Power, 

The Power of Pictures, Art and Power och liknande. Det betyder att böckernas författare ser ett 

samband mellan avbildning och makt. Ordspråket konstaterar att ”En bild säger mer än tusen 

ord” och det antyder ju också att bilden är något potent, något starkt och kraftfullt. 
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Perspektiv har betydelse för arkitekter, bildkonstnärer, filmmakare, fotografer och författare 

o.s.v. Berättelsen, vare sig det är en film, en roman, ett foto eller något annat medium får en ny 

betydelse beroende på perspektivet. En roman kan till exempel berättas i första eller tredje 

person, en film kan ses ur en viss persons synvinkel, ett foto kan vara en detalj i förstoring eller 

ett panorama över ett landskap. Perspektivet påverkar hur den visuella bilden kan tolkas. 

Med perspektiv menas här inte bara rumslig position och vinkel utan används även i överförd 

betydelse för samhällsfenomen, samhällssyn, tidsperiod, psykologi etc. 
  

I mitt tidigare arbete Arkitekturen i mitt kameraöga (Modigh, 2016) utgick jag från fotografens 

arbetssätt, preferenser och hänsynstaganden medan jag i den här undersökningen avser att även 

inta betraktarens roll. 

1.2 Frågeställning 

Hur kan makt manifesteras i fotografiet? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån några olika aspekter av makt studera hur makt kan gestaltas 

i fotografi, ur betraktarens såväl som fotografens synvinkel. 

1.4 Tidigare och aktuell forskning 

1.4.1 Makt 

För att fastställa vad ordet makt i denna undersökning avser tar jag hjälp av boken Makt av Mats 

Börjesson och Alf Rehn (2009). Här görs en genomgång av maktteorier genom historien. Av 

boken framgår att maktbegreppet är vidare än vad man spontant uppfattar som uttryck för makt. 

Inte bara tydliga företeelser som våld, hot om våld, tvång, underordning och överordning, 

övervakning och kontroll, kunskapsövertag, språkligt övertag, ekonomisk styrka m.m. 

räknas till maktens uttryck, s.k. makttekniker. Hit kan också räknas det organiserade 

samhällslivet där en stor mångfald av regler gör sig gällande för människan i det dagliga livet - 

var man ska gå över gatan, vänta på sin tur vid köbildning, gå på dam- respektive herrtoalett, 

hålla hastighetsbestämmelser vid bilkörning, etc. - allt detta är också uttryck för makt enligt 

författarna. 

Här talas om hur makt har uppfattats och definierats vid olika tidpunkter i historien. Man urskiljer 

tre olika maktperspektiv. Enligt modernistiska samhällsteorier kan makt, politisk eller 
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ekonomisk makt, lokaliseras till individer eller grupper av individer. Chefer bestämmer över 

arbetarna, politiker bestämmer över folket, rektorer över lärarna och barnen, gängledaren över 

gängmedlemmarna. Man talar om Makt i positioner. 

 

De postmoderna teorierna talar om Makt i ordnandet, dvs. ”att makt ligger i hur relationer 

mellan människor, och relationer mellan människor och ting, formeras med hjälp av diskurser” 

(Börjesson & Rehn, 2009, sid. 119). De här, ofta osynliga, maktstrukturerna reglerar vårt 

samhällsliv och diskursen ser naturligtvis olika ut i Sverige och Nordkorea för att ta ett exempel. 

Jfr nedan avsnittet om Foucault. 
 

Ett tredje förhållningssätt är att tala om Berättelsens makt. Här kommer diskursanalytiska 

perspektiv in. Segraren skriver historia. Det är tungt att tänka sig hur vår kunskap och berättelsen 

om andra världskriget hade sett ut om Tyskland vunnit kriget. Då skulle vi antagligen ha sluppit 

alla foton och filmer från koncentrationslägren, men samtidigt skulle mänskligheten heller aldrig 

fått den varning som alla dessa bilder innebär. 

  

Vid tankar och analyser om makt resoneras det också kring den självklara motsatsen – 

avsaknaden av makt. 
  

När man talar om maktteori kan man enligt Börjesson och Rehn (2009) inte gå förbi den franske 

filosofen och maktteoretikern Michel Foucault (1926-1984) som enligt dem är den mest 

inflytelserika moderna tänkaren kring begreppet makt. Jag anser dock att Foucault är i snårigaste 

laget att läsa i original och har därför valt att anlita sekundärkällor, förutom Börjesson och Rehn 

(2009) nämligen Hörnqvist (1996) och Sköldberg (2014). 

 

Enligt Foucault har inte en individ eller en grupp av individer makt. Det är inte ett privilegium 

som någon eller några har utan makten är en relation mellan människor. Det finns ett otal 

relationer i samhället och relationerna är ständigt föränderliga styrkeförhållanden. Makt 

genomsyrar hela samhället, allt socialt liv, alla mellanmänskliga relationer. Makten är inte statisk 

utan ständigt i förändring, en ”pulserande rörelse” (Hörnqvist, 1996). Makt uppstår i varje 

interaktion människor eller grupper av människor emellan. I varje enskild situation, kamp eller 

konflikt ska vi fråga oss vilka aktörerna är, vilka styrkeförhållanden som utövas och vilka 

strategier som används. ”Foucault lägger tonvikten vid makten som ständigt verksamma och 

ständigt föränderliga styrkeförhållanden. Makten är hela tiden i omlopp, är aldrig helt på en sida 
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och sätts alltid på spel” (Hörnqvist, 1996, s. 30). Foucault talar om Maktens mikrofysik, 

mikromakt, och med det avser han det myller av vardagliga situationer och händelser då 

människor konfronteras med varandra, då de sammandrabbar, då de interagerar. Det är 
  
”resultatet av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och mekanismer [,,,] ett nät av spända, 

ständigt aktiva relationer, snarare än ett privilegium som man skulle kunna inneha; att man snarare jämför 

den med en ständig kamp än med ett kontrakt som reglerar en överlåtelse eller med erövring av ett 

område” (Sköldberg, 2014, s. 67). 

  

De finns oräkneliga situationer där konflikter uppstår och där omkastningar av 

styrkeförhållandena sker. Detta behöver inte alls vara något negativt utan leder i själva verket till 

samhällsutveckling och framsteg. Som människor har vi blivit tränade att kontrollera oss själva. 

Vi utövar självcensur och håller oss för det mesta inom ramarna för vad som anses vara 

acceptabelt i ett samhälle. Foucault går till och med så långt som till att säga ”att vi har blivit som 

djur på zoo, oförmögna att klara oss utan den maktapparat som vi vant oss vid” (Börjesson och 

Rehn, 2009, s. 49-50). Men maktrelationer genererar både maktutövning och motstånd mot 

maktutövning, det senare också en typ av maktutövning som syftar till ”ett utjämnande av 

maktrelationerna” (Hörnqvist, 1996, s. 241). 
  

Ett viktigt begrepp hos Foucault är makt-kunskap eller makt/kunskap som det skrivs ibland. 

Han menar att begreppen ’makt’ respektive ’kunskap’ förutsätter varandra. Inget var först utan de 

har utvecklats sida vid sida. Det är alltså inte så enkelt som att ”kunskap är makt”. Kunskapen ger 

makt men makten ger också kunskap som i sin tur kan generera mer makt osv., dvs. det blir en 

ständig växelverkan. Hörnqvist (1996) citerar Foucault som säger ”i själva verket är varje punkt 

där makt utövas en ort där vetande bildas. Och omvänt, varje etablerat vetande möjliggör och 

säkrar utövandet av makt” (sid. 153). 
  

För att berätta om makt på ett foto behöver jag också en metod att analysera bilder, ett språk och 

en begreppsapparat. Jag väljer att använda s.k. semiotisk bildanalys. 
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1.4.2 Semiotik 

Semiotik är ett samlingsnamn för teorier om studiet av tecken. Det kan handla om tecken i tal- 

eller skriftspråket (bokstäver, ord), tecken som gester (tummen upp), fysiska ting (trafikljus), 

biologiska processer (att rodna) och tecken som bilder. Semiotiken studerar hur dessa teckens 

betydelse uppfattas och används av människan. Man skiljer mellan symboler och ikoner där 

symboler är tecken för något överenskommet, något kulturellt, något som förstås på samma sätt 

av alla inom en grupp eller kultur utan att bilden liknar det den symboliserar. En balansvåg kan 

stå för rättvisa, en ring för äktenskap t.ex. Ikoner däremot, liknar det de representerar. På den lilla 

lappen i klädesplagg med tvättanvisningar hittar vi både symboler och ikoner. En överkryssad 

triangel är en symbol och betyder att blekmedel inte får användas medan behållaren med en vågig 

vattenyta och en nedstucken hand är en ikon som betyder att plagget ska handtvättas. Det är 

bildsemotiken jag tar som utgångspunkt i min analys av hur makt kommer till uttryck i foton. Jag 

studerar hur begreppet makt manifesteras i fotografiet, dels hur det skapas och dels hur det 

uppfattas. 
 

Den franske filosofen och författaren Roland Barthes (1915-1980) är en av de viktigaste 

företrädarna för semiotiken och han har använt och vidareutvecklat en begreppsapparat som 

andra semiotiker i sin tid byggt vidare på. Man talar om en bilds denotation och dess 

konnotation. Med denotation menas vad bilden föreställer, det vi ser eller förstår, det som är 

avbildningen av verkligheten. Ett foto av en palm på en sandstrand har just den denotationen – en 

palm på en sandstrand. Det är vad fotot föreställer. Fotots konnotation däremot innebär en känsla, 

en tanke, en association som framkallas hos betraktaren. Vi ”känner” varma vindar, sand mellan 

tårna och salta uppfriskande havsbad. Som vi ska se kan ett foto med en odramatisk och vardaglig 

denotation innehålla konnationer förknippade med makt. 

 

Andra centrala begrepp hos Barthes (2009) är Studium och Punctum och utgår från betraktaren 

av ett fotografi.  Ett foto har två möjliga betydelser på två olika nivåer för betraktaren. Den första 

nivån, Studium, är ett begrepp som kan sägas vara identiskt med denotation. Det innebär att vi ser 

vad det föreställer, dvs. vi får en intellektuell förståelse för innehållet i bilden – människor, 

föremål, tid och plats. Vi förstår ett socialt och kulturellt sammanhang, vi använder förståndet för 

att pussla ihop motivet till något begripligt. Den andra nivån, Punctum, är mer besläktat med 

konnotation, men förekommer inte alltid i ett foto. Men då det gör det, fortfarande utifrån 

betraktaren, är det något som framkallar en känslomässig reaktion. Något, en detalj kanske, 
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överraskar oss, slår an en sträng, skrämmer, roar, förfärar, berör, rör oss på ett sätt som inte går 

att ta på.  

Barthes (2009) beskriver att Punctum inte bara är en detalj i fotot utan det kan också innebära 

intensitet i form av Tiden. Som ett exempel tar Barthes upp fotot av en ung man som står i 

begrepp att avrättas. Det drabbande för betraktaren, Punctum, är att bilden befinner sig i två 

tempusformer samtidigt, både förfluten tid och kommande, ”Han är död och han skall dö” (s. 

139). 

En som bidragit till att utveckla semiotiken till vad den är idag är den internationellt erkände 

professorn i semiotik Göran Sonesson (1951-). Jag kommer huvudsakligen att använda mig av 

Sonessons begreppsapparat vare sig den härstammar från Roland Barthes, någon annan 

semiotiker eller från honom själv.  

Fotot är ett tecken samtidigt som det också är ett ting, dvs. en bit papper med fläckar, linjer, 

mönster och färg. Men när vi betraktar ett foto ser vi inte det för vad det verkligen är (fläckar och 

färger etc.) utan vi ser det som tecken för något annat, nämligen en sandstrand, en människa, en 

gatumiljö etc., ett utsnitt ur verkligheten. Sonesson (1992) menar att djur vanligen, till skillnad 

från människor, inte kan göra den här omtolkningen. En hund igenkänner inte husse på ett foto 

som människan gör. Det finns ett ogenomträngligt filter för hunden, ett filter som finns även för 

människan men som vi kan se igenom. Likafullt finns filtret där och bilden blir något annat än 

verkligheten, ett tecken. Jämför hur Susan Sontag i On Photography (2008, s. 3) beskriver fotot 

med hjälp av Platons grottliknelse, dvs. fotot är en ofullständig avbildning (en skugga) av ett 

stycke verklighet. 

Den egentliga världen, den vardagliga tillvaron, det vi har omkring oss kallar Sonesson (1992) 

för livsvärlden. När vi tolkar foton använder vi kunskaper från livsvärlden för att få en 

uppfattning om vad fotot föreställer, dvs. fotots denotation. Sen är det beroende av betraktarens 

referensramar vad som kan utläsas ur fotot. Som vi kommer att se blir ett foto för X ett uttryck 

för makt medan Y i sämsta fall endast ser en ful byggnadskonstruktion (se s. 14). 

Sonesson (1992) talar om fotots två betydelseskikt, det piktorala eller ikoniska skiktet och det 

plastiska skiktet. Det piktorala skiktet beskriver företeelser som kan upplevas i livsvärlden – 

föremål, människor etc. medan det plastiska skiktet handlar om bildens yta. Hit räknas t.ex. 
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färger, former, textur, riktning, sådant som kan framkalla reaktioner hos betraktaren. Vissa 

former upplevs som harmoniska, andra som dramatiska osv. Nonfigurativ konst t.ex. har endast 

ett plastiskt skikt. Mina bildanalyser kommer i första hand att ta hänsyn till det piktorala skiktet. 

Att uppleva det piktorala skiktet kräver fantasi. Med hjälp av vår fantasi kan vi föreställa oss en 

bit av verkligheten genom fotot. Bilden är ett utsnitt ur tiden och rummet. Detta utsnitt vi ser på 

fotot kallas för avbildningsrummet. Det stycke verklighet som avbildningsrummet avbildar är 

det avbildade rummet. Ett fotografis avbildningsrum kan inte visa mer än en mindre del av 

livsvärlden och därför lägger vi som betraktare till betydelse som ligger utanför själva fotot. Vi 

tänker oss det avbildade rummet. Men, argumenterar Sonesson, det avbildade rummet är bara en 

del av det referentiella rummet. 

I det referentiella rummet lägger vi till flera rumsligheter som kan vara tankeutfyllnad om vad 

som finns utanför det avbildade rummet, bakom den stängda dörren på fotot och under bordet. 

Det kan också vara föreställningar om vad personen på fotot blickar ut emot, hur det ser ut där 

fotografen är placerad, hur det luktar på platsen osv. Till det vidgade perspektivet, det 

referentiella rummet, kan vi också lägga referentiell tid. Vi kan göra oss en föreställning om vad 

som har hänt tidigare i fotots berättelse och vad som sen ska komma. Jfr Barthes (2009) ”Han är 

död och han ska dö” (s. 139). Vi kompletterar fotot, sträcker ut det i tid och rum, ger det fler 

dimensioner med hjälp av vår föreställningsförmåga. 

Ett annat rum är avbildbarhetsrummet. Det är det rum där den tänkta betraktaren av bilder 

befinner sig - en biosalong, i soffan med fotoalbumet i knät, på museet framför konstverken till 

exempel. Ofta blir då betraktarens tänkta position identisk med fotografens. Men betraktaren kan 

också ”tänka in” sig själv i fotot, bli ett subjekt i fotot, ”gå in i” fotot och därmed lämna 

avbildbarhetsrummet och placera sig i det avbildade rummet. 

För att tolka avbildningsrummet tar vi hjälp av erfarenheter och konventioner från vår livsvärld. 

Med dessa erfarenheter tolkar vi det piktorala skiktet och ger innebörd åt det avbildade och 

referentiella rummet. I det plastiska skiktet upplever vi färg, form, proportioner, riktning osv. 

Båda skikten ger oss tillsammans en helhetsupplevelse av fotot. 
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1.4.3 Att betrakta en bild 

Bilder uppfattas olika av olika betraktare. Vad gör en betraktare som tittar på en bild? I Del I, sid. 
13 – 52 i Bild och föreställning – om visuell retorik av Wærn, Pettersson, Svensson (2009) 
beskrivs detta. Man kan urskilja några olika moment.  
 
För det första Perception som kan sägas vara läran om varseblivning. När man betraktar en bild 

använder man ögonen som registrerar visuella stimuli som omvandlas till nervsignaler som via 

synnerven sänds till syncentrum i hjärnan. Redan på denna nivå kan skillnader mellan olika 

betraktare finnas, t.ex. olika god synförmåga eller olika sätt att uppfatta färger, s.k. färgblindhet. 

 

När stimuli når hjärnan sker så en bearbetning som ger en spontan bedömning av bilden och även 

en personlig känsla av motivet. Vilka dessa reaktioner blir skiljer sig mellan olika betraktare och 

är beroende av deras bakgrund och erfarenheter. 

 

Slutligen gör betraktaren en tolkning av bilden som åtföljs av en reaktion som är personlig och 

beroende av individens kunskaper, vana vid att se bilder, kulturell miljö och härkomst, 

trosuppfattning etc. 

 

Processen inleds alltså med en intuitiv uppfattning om den uppenbara meningen i bilden, om vad 

bilden föreställer, dvs. det semiotikerna kallar bildens denotation där vi analyserar vad eller vem 

som avbildas. Därefter hämtar vi innehåll från den gemensamma geografiska och kulturella 

kunskaps- och erfarenhetsbanken, från det vi delar med andra, och lägger till innehåll i bilden på 

ett djupare plan, enligt semiotiken bildens bibetydelser eller konnotation. Därtill kommer rent 

privata associationer som betraktaren är ensam om. 

 

I Det kreativa ögat av Lindgren, Nordström (2009, sid. 72) illustreras detta med figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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Carlsson, Koppfeldt (2008, sid 18-19) säger så här: ”Bildens innehåll ligger ordnat på två olika 

tolkningsnivåer. En nivå av innehåll som vi kan ”peka ut” direkt i bilden. Detta är bildens 

manifesta eller påtagliga innehåll som det är relativt lätt att enas om. Den här typen av tolkning 

och innehåll kallar vi denotation. Denotation är detsamma som bildens grundbetydelse […] andra 

[betydelser] som vi uppfattar kallar vi konnotationer och är våra associationer: allt det som en 

bild får oss att tänka på. En konnotation brukar definieras som en medbetydelse. Bildens 

konnotativa nivå är underliggande, latent. Konnotationer kan inte pekas ut direkt i bilden, men de 

kan ändå uppfattas av många. […] En bättre definition av konnotation kan därför vara en 

gemensam eller kulturell association. Konnotationer är ofta spännande att diskutera i en 

bildanalys, eftersom det är något vi har gemensamt med andra. De pekar på ett dolt men på 

samma gång gripbart innehåll som de flesta känner på sig finns i bilden. I en bildanalys kan det 

vara viktigt att skilja på konnotationer och andra så kallade privata associationer. Det är 

associationer som man är ensam om. […] Privata associationer är ofta mindre viktiga eller 

intressanta att diskutera, eftersom de sällan har att göra med det budskap fotografen vill förmedla, 

eller hur bilden fungerar i kommunikation mellan människor ute i samhället.” 
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2. Metod   

När jag i det följande diskuterar ’makt’ utgår jag dels från Makt i positioner, det traditionella 

synsättet som fanns redan under antiken (Börjesson & Rehn, 2009 s. 62), dvs. att människor eller 

grupper av människor innehar och utövar makt över andra, och dels det synsätt som talar om hur 

makt uppstår i relationen mellan människor och mellan människor och ting och som innebär 

kraftmätningar, tekniker och strategier i vardagen och som också innefattar regler för hur vi 

inrättat våra samhällen, dvs. Foucaults relationella maktanalys.  Jag intresserar mig mest för det 

senare, för Makt i ordnandet. Jag ger även något exempel på det tredje maktperspektivet, 

Berättelsens makt. 

  

En annan förskjutning som skett under arbetets gång är bildsemiotikens roll. Eftersom 

bildtolkning är intressant och viktig för en stillbildsfotograf såg jag först semiotiken mer som ett 

studieområde för sig, men allteftersom jag trängt in i maktteorier har semiotiken kommit att 

reduceras till den roll den har i undersökningen - ett mycket användbart verktyg som 

tillhandahåller en begreppsapparat för bildanalys. 
  

Mitt bildmaterial har också reducerats väsentligt under arbetets gång. Då jag inledningsvis utan 

större eftertanke gav mig ut med min kamera för att ”fånga” begreppet ’makt’ laborerade jag med 

olika perspektiv och beskärning av motiven för att framkalla respektive ta bort maktinnehållet. 

Bilder med övertydliga manifestationer av makt har inte kommit till användning då mitt intresse 

främst har kommit att riktas mot mera dolda uttryck för makt. Så har alltså inte motorcykelgänget 

med rakade huvuden och tatueringar kommit med trots att en bild av dem skulle föra tankarna till 

styrka, våld och dominans. 

Med relevanta delar av en semiotisk bildanalys och begreppsapparat enligt Sonesson (1992)  och 

med utgångspunkt från olika yttringar av de maktbegrepp som presenteras av Börjesson och Rehn 

(2009) undersöker jag i denna studie hur ett foto kan innehålla metaforer för makt . 

För att få ett relevant och analyserbart fotounderlag har jag själv tagit bilder som illustrerar 

maktperspektiv och makttekniker och i några fall hittat användbara bilder på Internet. Dessa 

presenteras i gestaltningen tillsammans med en semiotisk bildanalys under rubriken Resultat samt 

i bilaga 1. 
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De analyspunkter jag använder är fotots denotation, konnotation, i något fall även privata 

associationer, maktperspektiv, maktteknik och fotografens/fotografiskt perspektiv. 

 

Använda begrepp, vissa med korta förklaringar, förtecknas i Använda begrepp samt ordlista, sid. 

32. 

 

För ett fotografi finns naturligtvis ett otal tolkningsmöjligheter. Denotationen för en bild är ofta 

uppenbar medan konnotationerna kan vara många och skiftande. Jag gör inte anspråk på att ge 

fullständiga förteckningar av tolkningar för varje bild utan ger bara några exempel för varje 

analyspunkt. Jag menar att exemplen utgör tolkningar som kan delas av stora grupper av 

människor i vår kultursfär, dvs. den nordeuropeiska civilisationen på 2010-talet. Jag gör mig 

alltså till tolk för uppfattningar som jag menar förmodligen kan delas av flertalet människor i vårt 

samhälle idag. Vid sidan av detta föreslår jag ibland tolkningsanalyser som kan hänföras till en 

snävare grupp människor, t.ex. människor av samma ålder eller samma yrkeskategori. Dessutom 

berör jag i något fall det rent privata som inte delas med någon eller mycket få människor.  

 

Jag skulle vilja modifiera fig. 1 sid. 12 på följande vis: 

 
 

Fig. 2 

Jag menar att det går att urskilja tre olika konnotationsnivåer utan skarpa gränser emellan; det 

allmänna inom en och samma kultursfär eller kultursfärer, det som kan bestämmas av 

betraktarens erfarenhet och kunskap samt betraktarens rent privata associationer. I mina 

bildtolkningar håller jag mig närmare mitten än periferin i cirkelfiguren. 
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Också beträffande analyspunkterna om makt ger jag bara exempel utan att eftersträva 

fullständighet.  

 

2.1 Demonstration av tillvägagångssätt 

 
 

Bild 1 

 

För att visa arbetsgången väljer jag ett fotografi jag hämtat från Internet (bild 1)1. Jag använder 

bildsemiotiska och maktteoretiska begrepp och visar hur en berättelse om makt uppstår. Här i 

exemplet ”klämmer jag in” så många begrepp som möjligt för åskådlighetens skull, vilket jag inte 

kommer att göra i samma omfattning i den fortsatta analysen. 
 

Det själva fotot, (avbildningsrummet) visar berättar om en stor, mörk byggnad som är omgiven 

av andra byggnader i en helt annorlunda byggnadsstil än det stora grå huset, (fotots denotation). 

Dessa andra byggnader, gator och torget den stora grå byggnaden tycks ligga på (det avbildade 

rummet), föreställer sig betraktaren eftersom byggnaden existerar i verkligheten (livsvärlden) och 

måste ha en omgivning som inte består av avklippta gator och torg och itusågade 

omkringliggande hus. Den grå byggnaden får innebörd för betraktaren med hjälp av det avbildade 

rummet. Här anar betraktaren byggnadens särställning. Varför är den så stor, fyrkantig och grå i 

förhållande till omgivningen? Dessa egenskaper hos fotots återgivning av byggnaden - gråheten, 

storleken, den fyrkantiga formen (det plastiska skiktet), kan inge betraktaren en obehaglig känsla, 

en känsla av litenhet och vanmakt, av ogenomtränglighet och maktlöshet. Byggnaden kan 

dessutom uppfattas som oskön, till och med ful, i alla fall opassande genom sin annorlunda 

arkitektoniska estetik jämfört med omkringliggande byggnader (fotots konnotation). 
  

                                                 
1 Lager, H. (2016, 1 mars).Euroepiska museum [Blogginlägg]. Hämtad från 
http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/ 

http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/
http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/
http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/
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Om vi fortsätter att studera fotot och förser betraktaren med en historisk kunskap som innefattar 

händelserna i Balticum under Sovjetunionens ockupation kommer personens konnotation att 

innefatta våld och repression men också motstånd och vägran. Bilden får en djupare innebörd och 

maktsymboliken blir tydligare. Fotografiet visar det som var den sovjetryska 

propagandacentralen i Riga varifrån ockupationsmakten utövade sin makt. Den historiskt kunnige 

betraktaren kan föreställa sig hur makteliten och militären huserade i den grå byggnaden varifrån 

de utövade makt över en ockuperad nation. (Makt i position och även makt i ordnande) Med 

dessa historiska kunskaper lägger betraktaren till betydelse till bilden. Betraktaren går innanför 

byggnadens väggar in i det referentiella rummet och den referentiella tiden och ser den ryska 

ordningsmakten och militären i aktion i den sovjetkommunistiska propagandacentralen. Med 

ytterligare relevant kunskap ser betraktaren att numera ryms Ockupationsmuséet innanför 

byggnadens väggar. Nu visas i bild och text vilka illdåd såväl Nazitysklands som Sovjetunionens 

ockupationsmakter begick mot det lettiska folket och maktperspektivet blir det motsatta. Nu är 

det letterna som skriver historia. Det är de som har makten över berättelsen. Den person som 

dessutom varit på platsen, i dåtid eller nutid, får antagligen också rent privata associationer. 
 

Här har jag alltså tydligt visat hur begreppen inom bildsemiotik och maktteori används. I 

diskussionens bildanalys kommer bara de för den aktuella bilden relevanta begreppen att 

användas. 
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3. Resultat 

3.1  Bild 1 och 2 Ockupationsmuseet i Riga 

  
Bild 1 

 
Bild 2 

  

Det går inte att generellt säga vad makt är och hur den manifesteras på bild. Avbildningsrummet 

må ha samma denotation och ytligt sett samma konnotation för de flesta betraktare, medan 

erfarenhet och kunskap fördjupar konnotationen. Dessa bilder får sin fulla innebörd först då 

betraktaren känner till att byggnaden var den ryska ockupationsmaktens propagandacentral i Riga 

och att den sedan blev det lettiska folkets museum över grymheterna under ockupationen. 

Betraktaren kan lätt tolka in det lettiska folkets motstånd mot ockupanternas makt - sabotage, 

upprorsförsök osv. Letterna valde att inte jämna byggnaden med marken, byggnaden som var 

symbolen för ockupation och förtryck, utan i stället inrättade de ett museum just om detta 

förtryck. Att man genom att göra det och på detta sätt knäppte ryssarna på näsan innebär letternas 

makt över historien. Betraktaren med kunskap kan utläsa detta av fotot. 
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Fotografen har valt att centrera byggnaden på ett avstånd som tillåter avbildningsrummet att 

innefatta även omkringliggande byggnader (bild 1). Ett snävare perspektiv kan väljas och därmed 

förändras konnotationen. På bild 1 kan fotografens avsikt ha varit att uppvisa normalitet och 

vardag med människor och bilar på gatorna men den kan också ha varit att visa det groteska, det 

opassande i den arkitektoniska mixen. Avsikten kan ha varit att påvisa det sovjetiska intrånget på 

ett ofördelaktigt sätt medan ett annat bildperspektiv (bild 2)2 skulle kunna framkalla 

konnotationen styrka, renhet och modernitet. 

  

 

  

                                                 
2 Week-endresor.com. (2010) Ockupationsmuseet. Hämtad 2016-04-01, från 
http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm 

http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm
http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm
http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm
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3.2 Bild 3 och 4 Stadshuset i Västerås 

  
             

Bild 3                                                                           Bild 4 

  

Här visas stadshuset i Västerås, där den kommunala politiska makten finns.  Ur ett 

underifrånperspektiv reser sig byggnaden majestätiskt mot den blå himlen (bild 3). Ur ett annat 

perspektiv blir stadshuset en grå och ordinär byggnad med ett malplacerat torn. Valet av 

fotografiskt perspektiv visar hur maktmanifestationen kan reduceras (bild 4). Perspektivvalet kan 

ändra konnotationen. I bild 3 är den politiska makten i stadshuset visionär, tar höjd, är 

uppåtsträvande medan bild 4 beskriver den som fyrkantig, stagnerad och omodern. 
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3.3 Bild 5 Polisuniform 

  
Bild 5 

  

En annan bild där kunskap och erfarenhet påverkar konnotationen är bild 5. För många 

människor representerar polismakten trygghet och säkerhet. Bilden har därmed en positiv 

konnotation. Den står för positiv maktutövning, ordning och rättvisa. Den kan också innebära 

dåligt samvete och irritation på grund av exempelvis en fortkörningsbot. Andra ser 

polisemblemet och uniformen som symboler för repression, förtryck, ofrihet och bestraffning 

medan en del associerar till ordningsmaktens otillräcklighet och oförmåga att klara upp brott, 

resursbrist, dvs. avsaknaden av reell makt. Tillhör betraktaren poliskåren själv torde 

konnotationerna bli jobbrelaterade osv. 

 

Makt är ett spel mellan flera aktörer och vilken roll den enskilde spelar i förhållande till 

polismakten avgör hur vederbörande uppfattar bilden. Maktperspektivet finns vare sig det gäller 

att försöka överlista gällande lagstiftning eller ta hjälp av den. Ingen lämnas nog helt oberörd av 

anblicken av den uniformerade polisen. Den inger respekt vilket förhållande man än har till 

poliskåren. Uniformens utseende och design har varit föremål för debatt och diskussion vid flera 

tillfällen. Man har tyckt att den antingen gett ett för aggressivt intryck eller ett för mjukt och 

snällt (Bengtsson, 2007, 20 sep). 
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3.4 Bild 6 Datorskärm 

Bild 6 

 

Bild 6 visar det många av oss upplever som oerhört frustrerande. Den visar hur it-tekniken sätter 

krokben för oss i jobbet och på fritiden. Vi känner stress och maktlöshet då vår dator, smart-

phone eller surfplatta slutar fungera. It-tekniken både möjliggör och sätter upp hinder. ”Fatal 

error” är inte vad vi vill se på dataskärmen.  Vårt samhälle är inrättat så att vi gjort oss beroende 

av ett otal system på teknikens område. Man kan säga att tekniken utövar makt (Makt i ordnande) 

över oss. Vi är i händerna på programmerare, systemutvecklare, datorproducenter och 

Nätoperatörer. Det finns dock människor, även i vårt västerländska samhälle, som inte har den 

här erfarenheten av och kunskapen om it-teknik. För dem blir bilden kanske en påminnelse om 

utanförskap. Den kan skapa mindervärdeskänslor, uppmana till motstånd och försvar medan den 

för oss andra kan framkalla känslor av vanmakt och ilska. Maktkonnotationerna kan se olika ut 

men de finns där. 
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3.5 Bild 7 Rullstol 

Bild 7 

 

Som jag har konstaterat menar Foucault att makt inte är något som några utövar. Ingen har makt. 

Makten är en växelverkan, en relation mellan aktörer. Rent spontant kanske många betraktare 

skulle tillskriva personen bakom rullstolen (A) på bild 7 makt över personen i rullstolen (B). Och 

visst kan A rulla stolen vart hon vill och visst saknar B förmågan att gå och är därmed beroende 

av A. Men enligt ett annat scenario är A anställd av B eller av kommunens hemtjänst och är 

således beroende av B för sin utkomst. B kan också vara en dominerande och krävande far som 

förmått en motvillig dotter att avstå från något till förmån för en promenad med sin far. I detta 

foto ser vi en rörelse framåt och tanken kan gå till tiden på vårdcentralen som måste passas, en 

samhällelig institution vars makt man underordnar sig, en i bilden dold makt i ordnandet. Andra 

dolda maktuttryck i bilden står rullstolens konstruktörer och tillverkare för. De möjliggör 

transporten men sätter också gränser för A och B genom t.ex. bristfälliga tekniska lösningar. 

Naturligtvis är fabrikanterna i sin tur beroende av att man köper rullstolen.  
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3.6 Bild 8 och 9 Far och son & klassrum 

Makt tar sig många uttryck. De traditionella maktuttrycken visas på bild 8 och 9 i form av en till 

synes tillrättavisande vuxen respektive en lärare framför sin klass. Båda har bl.a. genom sin ålder 

och sitt kunskapsövertag en överordnad maktposition. Undersöker vi bilderna närmare framträder 

andra mönster. Vi upptäcker även andra makttekniker. 

 

 
Bild 8 

  

I bild 8 kan vi tänka oss ett far-son-förhållande. Fadern har en brutal framtoning med knuten 

näve, frisyr, muskler och tatueringar. I denna situation börjar tålamodet tryta då sonen så 

uppenbart krånglar och vägrar lyda. Den som haft att göra med trotsiga barn kan dock tänka sig 

att sonens motmakt genom att ignorera fadern, att osynliggöra honom, genom att demonstrativt 

titta på surfplattan och hålla upp den som en sköld, utjämnar styrkeförhållandet.  Bilden kan 

också ses som ett exempel på teknikens makt genom pojkens svårighet att slita sig från 

surfplattan som konkurrerar med fadern om sonens uppmärksamhet. 

 

Hur man förhåller sig till ett trotsigt barn eller en aggressiv förälder är i hög grad både en 

kulturell fråga och en generationsfråga. Möjligen är det också en könsfråga. Tolkningen av 

bildens maktinnehåll påverkas av samtliga dessa faktorer. 

 

En privat association blir för mig, som tagit bilden, det lekfulla och varma samspelet mellan far 

och son då bilden arrangerades. 
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Bild 9 
  

Även på bild 9 ser vi exempel på motmakt. Eleverna fokuserar på sina mobila enheter trots att 

läraren är mitt uppe i sin föreläsning och tydligt önskar deras uppmärksamhet på projektorduken. 

Eleverna uppfattas som loja och ointresserade men kan också uppfattas som aktiva i sitt 

osynliggörande av läraren, till och med bestraffande mot en impopulär lärare. Läraren kanske till 

och med har förmåtts göra om sin lektionsplanering för att godtas av eleverna utan att lyckas. 

Elevernas motstånd har ändrat maktförhållandet, åtminstone temporärt, för trots allt är det så att 

läraren har ledningen för skolan i ryggen och är den som godkänner respektive underkänner 

eleverna på kursen. Styrkeförhållandena böljar fram och tillbaka. Liksom i bild 8 färgas sannolikt 

tolkningen av betraktarens generationstillhörighet. 

 

Med en inzoomning på endast läraren skulle motmakten försvinna. 

 

En detalj, som man kanske noterar först vid närmare betraktande av bilden, är den synbarligen 

huvudlösa personen i förgrunden, något som kan sägas vara bildens Punctum. I det referentiella 

rummet har han både huvud och en uttråkad uppsyn. 
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3.7 Bild 10 och 11 Kvinna på gångbro 

 

                            
Bild 10       Bild 11 
  

Bild 10 ter sig helt odramatisk men här kan vi se hur maktyttringar i vardagen äger rum i samspel 

mellan människor eller mellan människor och ting. Kvinnan som kommer gående över gångbron 

reflekterar nog inte ens över samhällets kontrollsystem i form av övervakningskameran som är en 

av de otaliga detaljer i samhällsbygget som ingår i hur vi ordnat det för oss. Vi följer i allmänhet 

alla outtalade förordningar utan eftertanke. Vi reagerar när någon inte gör det och vi bedriver 

censur och självcensur som ett slags motorolja för att få maskineriet att fungera med så lite 

friktion som möjligt. Alla dessa korrigeringar, initiativ, strategier, bestämmelser är uttryck för det 

Foucault kallar den mikrofysiska makten. 

Självklart kan fotografen zooma in på kvinnan på gångbron (bild 11) och därmed ta bort det 

maktperspektiv som övervakningskameran utgör. 
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3.8 Bild 12 Kvinna gör entré 

 

 
Bild 12 

  

Kvinnan som glatt hejandes kommer in i ett rum (bild 12) blir utsatt för samma osynliggörande 

som läraren i klassrummet genom att ingen uppmärksammar henne. Här är det oartighet och 

mobbningstendenser som skapar en obehaglig konnotation, företeelser som kan vara oavsiktliga 

eller högst medvetna. I båda fallen blir kvinnan förminskad. Å andra sidan visar personerna med 

sitt ohyfsade uppträdande brist på världsvana och fostran, vilket trots allt gör att kvinnan kammar 

hem ”maktpoäng”. 
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3.9 Bild 13 och 14 Statsminister Löfven 

 

 
Bild 13 

 

Slutligen ger jag ett exempel på hur manipulation vid bildredigering dramatiskt kan förändra 

maktkonnotationen i en bild. Statsminister Stefan Löfven låter sig intervjuas av en journalist (bild 

13)3. Även om statsministern ser ganska beskedlig ut även med mikrofonen i handen vet vi ändå 

att det är Sveriges mäktigaste politiker med den respekt ämbetet inger. 
  

 
Bild 14 

 

                                                 
3 Bergström. K-G. (2016, 13 jan). Löfven: ”Måste bli bättre på döma de skyldiga”. Expressen 
TV. Hämtad 2016-04-01 från http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/lofven-maste-bli-
battre-pa-doma-de-skyldiga/ 

http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/lofven-maste-bli-battre-pa-doma-de-skyldiga/
http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/lofven-maste-bli-battre-pa-doma-de-skyldiga/
http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/lofven-maste-bli-battre-pa-doma-de-skyldiga/
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Förser bildbehandlaren honom med en glass i stället för en mikrofon i handen får bilden en helt 

annan innebörd (bild 14)4. Vi ser en något bekymrad man med hopsjunken kroppshållning som 

trots allt kan glädja sig åt att han har en glass att mumsa på. All pondus har försvunnit i 

maktspråket. 

4. Diskussion 

Den här undersökningen har tagit olika krokvägar, växlat ingångar, växlat tyngdpunkt och 

perspektiv. Jag har famlat efter linjer, struktur och inriktning. Syftet har jag formulerat och 

omformulerat flera gånger. Undersökningen har varit en oavbruten ögonöppnare i takt med att 

maktbegreppets innebörd vidgats för mig. 

 

Bildsemiotiken ger betraktaren en mycket ”tillåtande” tolkningsmöjlighet av ett foto. Med det 

menar jag att konnotationen kan baseras på allehanda utflykter i det referentiella rummet och den 

referentiella tiden, utflykter som fördjupar upplevelsen. Foucaults maktteori är också ”tillåtande” 

på så sätt att den greppar över allt det som har med mellanmänskliga relationer i livsvärlden att 

göra och dessutom relationer mellan människor och ting. 
  

Om det nu är så att alla mänskliga relationer genererar makt och motmakt och om dessutom döda 

ting direkt eller indirekt i någon mening utövar makt, skulle man då nästan kunna påstå, att så fort 

någon tar en bild med sin mobiltelefon, så kommer avbildningsrummet att innehålla en metafor 

för makt? Nja, för det första måste bilden ha ett piktoralt skikt. En extrem närbild på en rappad 

vägg har endast ett plastiskt skikt och saknar därför maktkonnotation. En bild på en blomsteräng 

har onekligen ett piktoralt skikt och konnotationer som väldoft, skönhet, sommar, värme osv., 

men att urskilja vari maktperspektivet består går inte. I varje fall skulle tolkningen då sväva ut 

och hamna i det så gott som meningslösa. På blomsterängsfotot handlar det alltså inte uppenbart 

om någon interaktion mellan människor. Jag säger ”uppenbart” eftersom bilden skulle kunna 

skapa olust och sorg för betraktaren vederbörande t.ex. varit med i den aktionsgrupp som 

misslyckades med att förhindra kommunens mark-och planeringsavdelning att bygga ett 

                                                 
4 Snabbmatsbesvikelse. (2016, 25 jan). När man beställde en bägare men inte vågar säga nåt 

[Twitter post]. Hämtad 2016-04-01 från 

https://twitter.com/tildisgullis/status/691541218703052800 

 

https://twitter.com/tildisgullis/status/691541218703052800
https://twitter.com/tildisgullis/status/691541218703052800
https://twitter.com/tildisgullis/status/691541218703052800
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parkeringshus på det som förut var denna äng. Och visst kan kvinnan på bild 11 sägas vara 

föremål för Makt i ordnande i sitt beroende av att brokonstruktörens hållfasthetsberäkningar är 

tollförlitliga. Om man emellertid släpper loss associationerna och låter dem vandra fritt, ja då kan 

praktiskt taget varje foto innehålla maktkonnotationer. Men för att göra analysen meningsfull 

menar jag att det referentiella rummets och den referentiella tidens möjligheter såväl som 

tolkningen av vad som utgör en maktkonnotation måste begränsas.  

 

Det har under arbetets gång blivit allt tydligare att makt-begreppet inte låter sig ”infångas” så lätt. 

Utmaningen är att med ett relationellt synsätt avgränsa det som kan betecknas som maktyttringar 

och särskilja detta från övrig mänsklig interaktion. Maktyttringar hittar vi överallt i samhället, i 

livsvärlden såväl som i avbildningsrummet. Makt uppstår i relationen människor emellan och 

mellan människor och ting, i den växelverkan av styrkeförhållanden som sker. Motstånd mot 

maktutövning är också är en form av maktutövning. Men precis som med bildsemiotiken blir 

analysen meningsfull först vid en avgränsning av vad som kan utgöra utövande av makt. Låt mig 

ta ett exempel. Ett fotos denotation är två kvinnor som sitter vid ett köksbord med varsin 

kaffekopp. Den ena kvinnan räcker över ett kakfat till den andra. För den betraktare som inte 

känner till någon av kvinnorna måste då, enligt mitt sätt att se, det vara omöjligt att urskilja en 

berättelse om makt i fotot. 
  

Inga klara och skarpa gränser kan alltså dras vare sig det gäller bildsemiotiken eller 

maktkonnotationer men det kan vara bra att ändå ha en stramare tolkning i bildanalysen. 
 

Bildsemiotik ”gifter sig” väl med Foucaults maktteori. Ett foto ger, till skillnad mot livsvärlden 

eller rörliga bilder, betraktaren tid för begrundan och eftertanke. Stillbilden gör det lätt att få syn 

på hur samspelet människor emellan ser ut, det samspel med reaktioner och motreaktioner, 

kraftmätning och maktutjämningsstrategier, det som Foucault menar utgör den mikromakt som 

bygger samhällen, hur det samspelet ser ut. Vid bildanalysen får betraktaren syn på den dolda 

makten, motmakten, som i bild 8, 9 och 12 utgörs av osynliggörande, förminskande och 

demonstration. Den tydliga makten i position som fadern i bild 8 eller läraren i bild 9 har, 

utjämnas av de strategier sonen respektive eleverna har, deras motmakt. Vi kan lätt förstå hur 

läraren kommer att anstränga sig mer för att engagera eleverna och hur fadern hittar mer 

framkomliga vägar för att få sonen att lyda. 
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Bildanalysen gör det alltså lättare att förstå skillnaden mellan traditionell och relationell 

maktanalys. Enligt den senare innehar fadern respektive läraren ingen makt. Den kan bara 

genereras i samspel med andra aktörer. Samspelet mellan bildsemiotik och maktteori utvecklar 

betraktarens förmåga att upptäcka mer svårfångade tecken på maktutövning, som i exempelvis 

bild 12 där kvinnan utsätts för den ofta praktiserade makttekniken osynliggörande.  
 

Manifestationen av makt har fotografen möjlighet att påverka genom motivval, perspektiv, 

bildutsnitt, beskärning och annan efterbehandling. Fotografens maktposition såväl som makt över 

berättelsen måste betraktaren alltid vara medveten om. Jag vill påstå att fotografen har ett mycket 

stort inflytande över både denotation och tänkbara konnotationer . En beskärning eller 

inzoomning som i bildparet 10 och 11 trollar enkelt bort makttekniken övervakning och kontroll. 

En konnotationsförändring sker också vid kameraperspektivförändring, t.ex. bild 2 och 3. Vad 

vill fotografen med sitt perspektivval framhålla? Fyrkantig och trist byråkrati eller visionär 

kreativitet? 

  

Fotografens avsikter och agenda är betydelsefulla maktyttringar. Man ska dock komma ihåg att 

det idag är betydligt fler bildproducenter än tidigare som står för historieskrivningen. En bild som 

på något sätt tar ställning för eller emot något kommer sannolikt att motsägas genom andra 

bilder. Jag vill dock påstå att ju mera svårfångat ett bildmotiv är (krigsscener, svårtillgängliga 

områden i djungeln, månens baksida) desto större blir inflytandet över berättelsen. Det är inte 

underligt att politiker och andra makthavare i samhället anlitar medietränare och stylister så att de 

kan påverka sin framtoning. Men bildbehandling kan förändra detta drastiskt. Statsminister 

Löfven förvandlas i bildparet 13 och 14 från statsman till vanlig människa. President Obama lär 

vara noga med att inte fångas ätandes på bild. Kanske är det den mänskliga och behövande 

konnotationen man vill undvika. 
  

Men döda ting, kan de verkligen utöva makt? Kan relationen människa – ting kopplas till en 

maktteknik? Ja, jag går med på det. Visserligen finns alltid människor bakom konstruktion och 

tillverkning av ting, men därefter kan man se tingen som självständiga aktörer som ingår i 

relationer med människor. En rullstol eller en dator är verktyg som underlättar för människan. 

Om den fungerar. Om inte blir den ett problem. Den måste klara sitt jobb men jag måste också 

klara mitt jobb och stå för smörjning, rengöring, uppgradering, diskrensning osv. Det blir ett 

ömsesidigt beroende, en interaktion som kan innebära en belöning eller en bestraffning. 
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Samspelet människa – ting kräver insatser från båda håll för en gnisselfri relation. Jfr bild 6 och 

7. 

  

För att återvända till frågeställningen - Hur kan makt manifesteras i fotografiet? Visst kan 

fotografen oreflekterat fota mänsklig interaktion utan större eftertanke och visst skulle en del av 

dessa foton visa sig ha maktkonnotationer. Men så går det nog i allmänhet inte till. Fotografen 

väljer medvetet vad som ska visas, vilken maktteknik och vilket maktperspektiv som ska 

åskådliggöras och vilken fototeknik som ska användas. Motiven, interaktionen, kan naturligtvis 

fångas i livsvärlden men också arrangeras. Beroende på fotografens syfte med framställningen tas 

inte bara hänsyn till motiv- och perspektivval utan också till betraktaren och dennes 

referensramar. Fotografen försöker utforma bilden för att få rätt klockor att ringa hos betraktaren 

och innehar därmed en viss maktposition i relation till betraktaren. Betraktaren är dock suverän 

uttolkare av bilden, av sina känslor, erfarenheter, av konnotationen bilden har. Det kan ju hända 

att betraktaren anlägger moteld och är skeptisk till fotografen eller till den publikation där bilden 

finns, till motivet och därmed motverkar fotografens syfte. Vi kan alltså urskilja en maktrelation 

mellan fotografen och betraktaren. 
 

Slutsatsen blir att det inte går att hitta vare sig någon enkel begränsning eller schematisk 

beskrivning för hur makt kan manifesteras i bild men att man med hjälp av semiotisk bildanalys 

och kännedom om maktteorier kan underlätta analysen och bättre få syn på även dolda uttryck för 

makt i fotografiet. I synnerhet är det den relationella maktanalysen som öppnar för intressanta 

iakttagelser. Det är inte bara enkla fototekniker såsom t.ex. förminskande av kvinnor genom ett 

ovanifrånperspektiv eller maktförstärkning av direktörer och politiker genom 

underifrånperspektiv som behöver analyseras.  

  

Analysen måste även innefatta samspelet mellan inblandade aktörer och faktorer, mellan 

fotografen med sin teknik och sina intentioner, bilden i sig och dess denotation, dvs. de avbildade 

aktörerna och deras interaktion samt betraktaren med sin individuella erfarenhet och kunskap. 
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Använda begrepp samt ordlista 

Maktperspektiv 

· Makt i position – Det traditionella maktperspektivet. En person eller grupp människor, t.ex. 

politiker, chefer, rektorer osv. innehar och utövar makt över andra människor. 

· Makt i ordnandet – Foucaults relationella maktperspektiv. Makt kan inte innehas av någon eller 

några. Makt uppstår i relationer mellan människor och mellan människor och ting. Det är en 

kraftmätning människor emellan och finns också i de regler vi upprättat i samhället. 

· Berättelsens makt – Segraren står för historieskrivningen. 

  

Makttekniker 

·         Våld eller hot om våld 

·         Tvång/bestraffning  

·         Överordning/underordning 

·         Belöning – T.ex. ”Du får efterrätt om du äter upp köttbullarna” 

·         Övervakning och kontroll – Samhällets kontrollsystem, t.ex. trafikregler 

·         Att kontrollera diskursen – Ha kontroll över den samhällssyn som vid en given tidsperiod råder 

·         Kunskapsövertag  

·         Ekonomisk makt 

·         Osynliggörande, vägran, demonstration, ”silent treatment”, vardagsövertag 

 

Bildsemiotiska begrepp 

·         Livsvärlden – De vi upplever i vår vardag, den egentliga världen, den vardagliga tillvaron. 

·         Denotation/Studium – Det bilden föreställer. Det som syns på fotot. 

·         Konnotation – En känsla, en tanke, en association som framkallas hos betraktaren av en bild. 

·         Punctum – En detalj eller en överraskning som framkallar en känslomässig reaktion hos 

betraktaren i ett fotografi. 

·         Avbildningsrummet – Det utsnitt vi ser på ett foto.  

·         Det avbildade rummet – Det fotografen har framför sig vid fotoögonblicket, dvs. även det som 

finns utanför det som blir avbildningsrummet, utanför det kameran fångar. 

·         Det referentiella rummet – Den tankeutfyllnad fotot kan framkalla hos betraktaren. Vad finns 

bakom dörren på foto, under bordet osv. 

·         Den referentiella tiden – Tankeutfyllnad hos betraktaren. Vad kan ha hänt innan fotot togs, vad 

kommer att hända?  
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·         Det piktorala skiktet – Det skikt i fotot som har denotation, dvs. det som har ett föreställande 

innehåll, t.ex. människor, djur, ting. 

·         Det plastiska skiktet – Bildens yta såsom färg, form, struktur, riktning. 
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Teknisk Bilaga 

 Hårdvara 

Kamera: Canon EOS 5D Mark 3 

Objektiv: Canon Ef 24-105mm 4.0 L 

Portabel blixt: Canon Speedlight 430 EX Mark 2 

  

Mjukvara 

Adobe Photoshop CC 2015 

Adobe Bridge CC 2015 

För att erhålla största möjliga bildkvalité har jag fotograferat i bildformatet Raw på en 

fullformatssystemkamera av typen Canon Eos 5d Mark 3. Ett zoom objektiv av typen Canon ef 

24-105mm 4.0 normalzoom har använts under fotograferingarna tillsammans med 

systemkameran. Likaså har en portable blixt av typen Canon speedlight 430 ex mark 2 använts. 

Mjukvarorna Adobe Photoshop CC 2015 och Adobe Bridge CC 2015 har använts. Programmen 

är branschledande inom stillbild och rörligbild. Dessa mjukvaror har jag använt mig av för att 

kunna hantera bildformatet Raw och därefter exportera bilder till bildformatet  JPEG. Adobe 

bridge CC har använts till att sortera och få överblick över mitt bildmaterial. Mindre justeringar 

har gjorts på mina fotograferade bilder i Adobe Photoshop CC. 
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Bilaga 1 

Nedan ger jag exempel på möjliga tolkningar för varje analyspunkt. Eftersom i synnerhet 

konnotationerna är individuella får inga tolkningar betraktas som de enda tänkbara. Jag har inga 

anspråk på fullständighet och uttömmande beskrivningar. 
  

Bild 1 

Ockupationsmuseet i Riga 1 

 
Lager, H. (2016, 1 mars).Euroepiska museum [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/ 

 

Denotation: Stadsbild. Ett stort, mörkt lådformat hus med omkringliggande hus med utsmyckade 

fasader. Människor och bilar. 

 Konnotation: Malplacerad betongkoloss mitt på gammalt fint torg. Placerad där som 

styrkedemonstration. Förtryck. Militärmakt.  
 

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnande. Berättelsens makt. 

Maktteknik: Överordning. Hot om våld. Tvång. Bestraffning. Kontrollera diskursen. 
  

Fotografiskt perspektiv: Genom att ta med byggnader runtomkring visar fotografen hur 

avvikande betongkolossen är. Människor och bilar kan också peka på normalitet och vardag. 

  

http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/
http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/
http://feministbiblioteket.se/europeiska-museum/
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Bild 2 

Ockupationsmuseet i Riga 2 

 
Week-endresor.com. (2010) Ockupationsmuseet. Hämtad 2016-04-01, från http://www.weekend-

resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm 

  

Denotation: Stort, mörkt, lådformat hus. 

Konnotation: Brutalistiskt betonghus som symbol för ockupationsmakten eller det befriade 

folkets hån mot de forna herrarna. Arkitektonisk styrka, renhet, modernitet. 

  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnandet. Berättelsens makt. 

Maktteknik: Överordning. Hot om våld. Tvång. Bestraffning. Motstånd. 

  

Fotografiskt perspektiv: Närbild som isolerar byggnaden från omgivningen. 

http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm
http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm
http://www.weekend-resor.com/weekend-riga/extern/ockupationsmuseet.htm
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Bild 3 

Stadshuset i Västerås 1 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Byggnad med högt torn. Blå himmel. 

Konnotation: Maktens boning. Visioner. 
  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnandet. Berättelsens makt. 

Maktteknik: Överordning. 
  

Fotografiskt perspektiv: Närbild. Grodperspektiv. 
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Bild 4 

Stadshuset i Västerås 2 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Vinkelbyggt flervåningshus med torn. Blå himmel. 

Konnotation: Grå och rätt sliten byggnad med malplacerat fyrkantigt torn. 
  

Maktperspektiv: Saknas. 

Maktteknik: Saknas. 
  

Fotografiskt perspektiv: Framifrånperspektiv. Avkapat torn. 
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Bild 5 

Polisuniform 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Bålen från sidan på en uniformerad polis. 

Konnotation: Trygghet. Säkerhet. Ordning. Rättvisa. Dåligt samvete. Ofrihet. Bestraffning. 

  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnandet. 

Maktteknik: Överordning. Övervakning. Våld. Tvång. Straff. 

  

Fotografiskt perspektiv: Närbild som avpersonifierar personen i uniform och markerar 

polisfunktionen. 
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Bild 6 

Datorskärm 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: En bärbar dator på ett bord framför ett fönster. På skärmen ett felmeddelande. 

Konnotation: Irritation. Vanmakt. Teknostress. Problemlösning. Utmaning. 

  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnande. 

Maktteknik: Underordning. Kunskapsövertag. 
  

Fotografiskt perspektiv: Närbild som gör skärmtexten läsbar. 
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Bild 7 

Rullstol 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: En kvinna skjuter en rullstol med en man i på en trottoar. 

Konnotation: Dotter på promenad med sin far. Hemtjänsten på väg till vårdcentralen. 
  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnande. 

Maktteknik: Överordning/underordning. Belöning. Ekonomisk makt. Vardagsövertag. 
  

Fotografiskt perspektiv: Ej relevant. 
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Bild 8 

Far och son 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Vuxen man i linne och med tatueringar hötter med fingret åt ihopkrupet barn på 

soffa och med surfplatta framför ansiktet. 

Konnotation: Fadern hotfull. Barnet trotsigt. Barnet håller surfplattan framför sig som en sköld. 

Har svårt att slita sig från surfandet. 

  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnandet. 

Maktteknik: Överordning/underordning. Hot. Vägran. Motmakt. Teknomakt. Osynliggörande. 
  

Fotografiskt perspektiv: Ej relevant. 
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Bild 9 

Klassrum 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Lärare vid projektorduk framför sittande elever med mobiler och datorer. 

Konnotation: Läraren har svårt att fånga elevernas intresse. Eleverna upptagna med 

mobiltelefoner. Demonstrerar ointresse. 

  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnande. 

Maktteknik: Kunskapsövertag. Överordning/underordning. Motmakt. Osynliggörande. 
  

Fotografiskt perspektiv: Fotografen väljer ett perspektiv som tydligt visar elevernas fokus på 

annat än läraren.  
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Bild 10 

Kvinna på gångbro 1 

 
 

Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Kvinna som går över gångbro med övervakningskamera. 

Konnotation: Övervakningssamhälle. Omedvetenhet om detta och/eller acceptans. 

  

Maktperspektiv: Makt i ordnande. 

Maktteknik: Övervakning och kontroll. 

  

Fotografiskt perspektiv: Vidare utsnitt som visar övervakningskamera och skylt om kamera 

som informerar om övervakning. 
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Bild 11 

Kvinna på gångbro 2 

 
 

Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Ung kvinna som går över gångbro. 

Konnotation: Person som i gråväder är på väg någonstans. Ensam. Oberoende. 

  

Maktperspektiv: Saknas. 

Maktteknik: Sakna. 
  

Fotografiskt perspektiv: Inzoomning gör att maktperspektivet förloras. 
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Bild 12 

Kvinna gör entré 

 
Fotograf: Författaren 

  

Denotation: Stående kvinna, sittande personer 

Konnotation: Kvinnan kommer in i rummet och hejar. Ingen lyfter blicken och lägger märke till 

henne. 
  

Maktperspektiv: Makt i position. Makt i ordnandet. 

Maktteknik: Osynliggörande. 

  

Fotografiskt perspektiv: Fotografen tar med personerna i förgrunden som ignorerar den 

inkommande. 
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Bild 13 

Stadsminister Löfven med mikrofon 

 
 

Skärmdump källa: Bergström. K-G. (2016, 13 jan). Löfven: ”Måste bli bättre på döma de skyldiga”. 

Expressen TV. Hämtad 2016-04-04 från http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/lofven-maste-bli-

battre-pa-doma-de-skyldiga/ 

Fotograf: Okänd 

  

Denotation: Man som sitter med en mikrofon i handen. 

Konnotation: Stadsministern intervjuas, kanske om någon viktig samhällsfråga. 
  

Maktperspektiv: Makt i position. 

Maktteknik: Överordning/underordning. Kunskapsövertag. 
  

Fotografiskt perspektiv: Ej relevant. 
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Bild 14 

Stadsminister Löfven med glass 

 
 

Källa: snabbmatsbesvikelse. (2016, 25 jan). När man beställde en bägare men inte vågar säga nåt. 

Hämtad 2016-04-01 https://twitter.com/tildisgullis/status/691541218703052800 

Fotograf: Okänd. 

 

Denotation: Man som sitter med en glass i handen. 

Konnotation: Stadsministern ser lite vilsen och ledsen ut. Man tycker nästan synd om honom. 
  

Maktperspektiv: Berättelsens makt. 

Maktteknik: Förlöjligande. Förminskande. 

  

Fotografiskt perspektiv: Konnotationsförändring genom bildbehandling/manipulation. 


