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Abstrakt 
 
Massmedierna har blivit en allt större del av vårt historieskapande och är med och skapar vår 

världsbild. Vissa pressbilder når närmast ikonstatus och blir våra referenspunkter när vi 

reflekterar över händelsen. Därför har jag valt att titta närmare på de bilder som har 

publicerats i den amerikanska bildtidningen Life, den svenska bildtidningen Se och de svenska 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet under Tet-offensiven i februari 1968. I min 

undersökning har jag samlat in alla bilder från de aktuella tidningarna under perioden och 

kategoriserat dem efter grupperna militära, militära/civila och civila. Bilderna i kategorin 

militär var så många att jag valde att dela upp dem i underkategorierna strid, fångar, rutin och 

döda/sårade. Därefter har jag tittat närmare på bilderna för att få fram hur de olika parterna i 

kriget framställdes och vilka likheter och skillnader som fanns i materialet i de olika 

tidningarna. Därefter genomförde jag bildanalyser på en fyra slumpvist utvald bilder, en från 

varje underkategori i avdelningen militära. Min undersökning visar att tidningarna har haft 

tillgång till i stort sett samma bildmaterial men att vinklingen i reportagen skiljer en del 

beroende på vilken sorts bilder de väljer att fokusera på. Identifieringen skedde med de 

amerikanska trupperna och de vietnamesiska parterna utkristalliserades som �de andra�. Min 

undersökning visar att tidningarna har följande fokus. 

• Life � Stort fokus på militära bilder med motiven döda/sårade och rutin.  

• Se � Klart jämnast fördelning över de tre huvudkategorierna. Störst fokus på fångar 

och de civila.  

• Expressen � Fokus på militära bilder med motiven rutin och döda/sårade. Har även en 

stor andel bilder som berör de civila. 

• Aftonbladet � Stort fokus på militära bilder med motiven rutin, döda/sårade och strid. 
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1. Inledning 

Massmedierna har under andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet genomgått en 

enorm förändring och utveckling. Bilderna från tidningar och TV har blivit en del i vårt 

historieskapande och formar även till stor del vår världsbild. Genom medierna kan vi följa 

olika oroshärdar över hela världen och på så sätt skapar vi oss en �egen� bild av de olika 

konflikterna. Vietnamkriget anses ofta vara det första kriget som bevakades av den nya 

massmediatekniken. Genom televisionen kunde folk för första gången sitta hemma i sin soffa 

och se rörliga bilder från kriget på bästa sändningstid och den tryckta pressen hade mängder 

med reportrar på plats som dagligen lämnade färska rapporter och bilder från kriget. Min 

undersökning tittar närmare på den intensiva delen av Vietnamkriget som kallas Tet-

offensiven och de bilder som publicerades under februari månad 1968 i den amerikanska 

bildtidningen Life, den svenska bildtidningen Se och de svenska kvällstidningarna Expressen 

och Aftonbladet. 

 

När jag började fundera över min C-uppsats hade jag de två ordspråken �det är inte bara ens 

fel att två träter� och �en bild säger mer än tusen ord� i bakhuvudet. Bilder har en tendens att 

etsa sig kvar i våra minnen och på så sätt blir de våra associationspunkter när vi reflekterar 

över en händelse. Vissa pressbilder får extra genomslagskraft och blir på så vis gemensamma 

referenspunkter. De här bilderna når närmast ikonstatus för händelsen och nämns av de flesta 

när man diskuterar företeelsen. När det gäller Vietnamkriget minns de flesta den lilla nakna 

flickan som springer mot kameran samtidigt som hon brinner av napalm eller polischefen som 

avrättar en misstänkt FNL-fånge genom att skjuta honom i huvudet. Med utgångspunkt från 

de två ordspråken och bildens tendens att etsa sig fast i våra minnen bestämde jag mig för att 

ta reda på vilken bild tidningarna verkligen visade av Tet-offensiven. Hur framställs de olika 

parterna i konflikten och finns det några likheter/skillnader i det bildmaterial som presenteras 

i de olika tidningarna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt huvudsakliga syfte med undersökningen är att studera den pressfotografiska bevakningen 

av Tet-offensiven och den bild av parterna som bildmaterialet förmedlade. Genom att 

kategorisera upp bilderna blir det möjligt att kartlägga de roller som de olika parterna har i 

bildmaterialet från konflikten. Det intressanta blir då att se vilka parter i konflikten vi 

identifierar oss med genom bilderna och vilka parter målas upp som �de andra�. 
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Det här gör att jag i min uppsats utgår från följande frågeställningar: 

• Vad föreställer bilderna? 

• Vilka aspekter av kriget skildrar de? 

• Hur framställs parterna USA/Sydvietnam och FNL/Nordvietnam? 

• Finns det några likheter eller skillnader i bildmaterialet? 

1.2 Avgränsningar och urval 

Medieutbudet när det gäller Tet-offensiven är enormt så för att överhuvudtaget göra arbetet 

greppbart har jag valt att använda mig av de bilder som publicerats via tidningen Life, Se, 

Aftonbladet och Expressen.  Anledningen till att jag valde just Life är att det är en amerikansk 

tidning samtidigt som den är känd världen över för sina bildreportage. Se var vid den här 

tidpunkten en svensk motsvarighet till tidningen Life. Expressen var vid tillfället den största 

kvällstidningen i Sverige och Aftonbladet var deras utmanande konkurrent. Det här gör att jag 

kan studera materialet ur två olika aspekter. 

• Sverige � USA (Se � Life) 

• Bildtidning � Kvällstidning (Life, Se � Expressen, Aftonbladet) 

 

Tet-offensiven varade under en relativt lång tid och för att göra materialet greppbart har jag 

valt att arbeta med det bildmaterial som publicerades i tidningarna under den första intensiva 

månaden, alltså februari 1968. När det gäller bildtidningarnas källmaterial har jag hämtat det 

från Lunds universitetsbibliotek. Tyvärr fanns det vissa luckor när det gäller materialet som 

rör bildtidningen Life men jag anser att det material som fanns tillgängligt var tillräckligt för 

att berättiga tidningens relevans i undersökningen. Kvällstidningarna Expressen och 

Aftonbladet införskaffades på mikrofilm via fjärrlån.   

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I grova drag kan man säga att medieforskningen utgår från tre perspektiv när man tittar på 

nyhetsproduktionen. Även om min uppsats hamnar under kategorin kulturologisk teori anser 

jag att det är av vikt att belysa även de andra delarna för att få en helhetsbild av de teoretiska 

utgångspunkterna. Därför går jag här nedanför kort in och förklarar grunderna för de här 

utgångspunkterna. 



 

3 

1.3.1 Nyheternas politiska ekonomi 

Utgångspunkten här är att ägarna utifrån sin maktposition formar innehållet i den vardagliga 

nyhetsproduktionen. Det här gör att nyheterna har en benägenhet att stödja ägarna och i en 

vidare mening det politiska systemets värderingar och intressen. Hårddraget kan man säga att 

det här perspektivet har klart konspiratoriska drag där ideologiska intressen använder 

medierna för att underblåsa sin klassdominering. Den här teoretiska utgångspunkten bygger 

på den marxistiska idén om determinering i sista ledet (läsarna)1.  

1.3.2 Den sociologiska huvudfåran 

Under 1970-talet etablerades det ett nytt teoretiskt synsätt inom medieforskningen där man i 

en sociologisk ansats betonade nyhetsorganisationernas aktiva roll när det gäller 

framställandet av nyheter. Utgångspunkten är att verkligheten existerar endast som en social 

konstruktion och att nyheterna inte är en rapport om en faktisk värld utan konstprodukter 

skapade av journalistikens organisationer och yrkesideologi. Idealet med den �objektiva� 

journalistiken existerar inte. Källorna är ofta legitimerade och centraliserade i form av 

myndigheter och högt uppsatta tjänstemän vars versioner presenteras som oemotsagd fakta. 

Alliansen mellan nyhetsorganisationen och sina �källor� gör att det officiella perspektivet 

automatiskt byggs in i nyheternas värderingar. Så trots att nyhetsmedierna strävar efter att 

vara �objektiva� blir de inte det eftersom de påverkas av en generell etnocentrism och 

specifika värderingar som är nationellt betingade. Genom de här filtren passerar �nyheterna� 

och vänner och fiender utkristalliseras där självklart vännerna presenteras i ett fördelaktigt 

ljus samtidigt som man fördömer fienden2.  

1.3.3 Kulturologisk teori  

Den kulturologiska infallsvinkeln har till uppgift att belysa centrala aspekter av 

nyhetsproduktionen som går bortom organisation och yrkespraktiker. Det här ger en 

nyanserad bild nyhetsmediernas påverkan i samhället. Man ser inte nyhetsmedierna som en 

konserverande kraft (ekonomiskt perspektiv) eller som ett självständigt socialt system 

(sociologiskt perspektiv). Här ser man nyhetsorganisationen som en kulturell arena där 

mångtydiga eller motstridiga budskap kämpar om prioritet. Det här gör att man kan lyfta fram 

och granska de generaliserade bilder och stereotyper som inte kan fastställas enbart utifrån 

ägandeförhållanden och professionella rutiner. Utgångspunkten är att nyhetsmedierna verkar 

                                                
1 Andén-Papadopoulos, 2000. s. 18 
2 Andén-Papadopoulos, 2000. s. 19 
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inom kulturen och använder sig av kulturella symboler som garanterar ett visst intresse från 

publiken genom att de redan är etablerade och kända 3.            

1.4 Forskningsläge och material 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för forskningsläget samt kort presentera det 

material som jag använt mig av. I huvudsak finns det tre fält eller infallsvinklar när det gäller 

litteraturen om medier och krig. Jag kommer att här under ge en kort inblick i de här tre olika 

infallsvinklarna men trycka lite extra på krig som kultur eftersom det är det fältet som min 

uppsats belyser.  

1.4.1 Opinionsbildning i krig 

Här fokuserar man på mediernas effekter på den allmänna opinionen med tyngdpunkt på den 

roll medierna spelar för att mobilisera eller undergräva offentlighetens stöd för militära 

operationer. Med korta ordalag kan man säga att den här forskningen inte ger något stöd för 

den allmänt vedertagna bilden om att medierna, och i synnerhet TV, skulle verka som en 

oberoende social kraft som har makten att vända opinionen mot eller för kriget. Det är från det 

politiska elitskiktet som masspubliken hämtar sina åsikter. I opinionsbildningen är 

massmediernas huvudsakliga roll att offentliggöra de ståndpunkter som elitskiktet tar. Därför 

beror mediernas påverkan på den allmänna opinionens inställning på om eliterna är eniga eller 

oeniga. Är de eniga verkar medierna ha en mainstream effekt där de samlar opinionen kring 

en rådande samstämmighet. I de fall eliternas åsikter går isär tenderar medierna att ha en 

polariserande effekt där de delar upp opinionen i motsatta läger4. 

1.4.2 Mediesociologi 

I det här fältet fokuserar man på hur nyhetsrapporteringen fungerar i krig. Den största delen 

av forskningen har varit inriktad på sfären legitim konflikt där de fokuserar på om det 

professionella idealet med objektivitet gäller. Under krigstid råder dock inte den här 

journalistiska modellen utan journalistens observatörsroll ersätts då och han ska istället aktivt 

delta och befästa konsensus. Många av studierna inom den här sfären visar att nyhetsmedier 

blir mer nationalistiska, partiska, öppet propagandistiska och att de har en tendens att ställa 

sig på regeringens och militärledningens sida. Det här gör att deras uppgifter under krigstid 

skiljer sig från de uppgifter de har annars. Deras funktion under krigstid blir bland annat att 

upprätthålla den civila moralen, stärka försvarsviljan, motverka rykten och dämpa oro. 
                                                
3 Andén-Papadopoulos, 2000. s. 21 
4 Andén-Papadopoulos, 2000. s. 31 
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Forskningen inom området har väl belagt att journalister i fält har en tendens att rapportera 

från kriget ur en deltagarroll istället för ur en observatörsroll då journalisterna har en stark 

tendens att identifiera sig med trupperna oavsett journalistens ursprungliga politiska åsikter. 

Det här ger sig i uttryck i form av att man personifierar �vår� sida men inte �deras� och de 

egna truppernas brutalitet tonas ned och motståndarnas överdrivs. Mycket av forskningen 

pekar på att det är den politiska elitens konsensus på hemmaplan och de egna filtrerande 

mekanismerna inom nyhetsmedierna som styr innehållet snarare än restriktioner och censur 

från militärt håll. Däremot är nyhetsmedierna i stor utsträckning hänvisade till militären när 

det gäller källor vilket i sin tur leder till att rapporteringen tenderar att få en teknisk slagsida 

som fokuserar på taktik och effektivitet på bekostnad av de mänskliga och politiska 

aspekterna5.  

1.4.3 Krig som kultur 

Här ser man på kriget som ett kulturellt system. Området är relativt outforskat men har fått ett 

uppsving de senaste decennierna i och med krigen i Persiska viken. Kriget kan ses som en del 

av populärkulturen där kriget blir en symbolisk terräng som utövar en stor dragningskraft på 

den kulturella fantasin. Genom en stor mängd bilder och berättelser hänrycks både 

masspubliken och massmedierna, som faktiskt bokstavligt talat lever på att sälja dramatiska 

historier. På den populärkulturella nivån förbiser man de politiska termerna och ser istället 

kriget som en form av individuellt och nationellt självuttryck. I första hand iscensätts det i en 

form av tävling där individer och nationen kan demonstrera mod, styrka och professionalism 

och i andra hand presenteras det som en solidaritetsritual som hyllar en gemenskap som inte 

annars existerar. Inom den angloamerikanska traditionen har det utvecklats en populistisk 

nyhetsrapportering som har till syfte att ge masspubliken en deltagande känsla i form av 

starka solidaritetsband till soldaterna i fält. Genom att samspela med populärkulturens 

föreställningar skapar man och befäster kulturella myter och på så vis både avspeglar och 

influerar nyhetsjournalistiken den omgivande kulturen6.     

 

En relativt ny infallsvinkel för kulturhistorikerna är synen på �de andra�. Det här intresset har 

väckts parallellt med att kulturella identiteter och kulturella möten har fått allt större plats i 

forskningen. När det gäller konfrontationen med andra grupper utgår man från två motsatta 

reaktioner. Det ena synsättet är förnekelse eller ignorering där vi assimilerar andra till oss 

                                                
5 Andén-Papadopoulos, 2000. s. 31 
6 Andén-Papadopoulos, 2000. s. 31 
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själva genom likheter. Genom återspeglingar av oss själva jämför vi andra utifrån våra egna 

reflektioner. Ett exempel på det här är hur vissa korsriddare såg den muslimska krigaren 

Saladin som en riddare. Det andra synsättet är som sagt motsatsen till det första och utgår från 

medvetna eller omedvetna konstruktioner av andra kulturer som motsats till sin egna där en 

utkristallisering av �de andra� sker. I ett medium som fotografier blir det här extra tydligt 

eftersom fotografen per automatik tvingas att skildra personer från andra kulturer som antigen 

lika eller olika dem själv. Det här leder i sin tur till en stereotypisering när det gäller bilden av 

�de andra�7.   

 

När man analyserar bilder är det viktigt att man har i åtanke ur vilken �blick� man tittar på 

bilden. Utifrån olika infallsvinklar så som till exempel västerländskt, vetenskapligt eller 

manligt synsätt byggs det in olika attityder. De olika infallsvinklarna ger ofta uttryck för 

attityder som tittaren inte alltid är medveten om. Det här kan vara känslor som hat, rädsla eller 

lust och de projekteras på de andra och speglas i stereotypiseringen. Stereotypiseringen kan 

vara i både positiv och negativ form men vanligast är att den visar sig i form av fientlighet, 

förakt eller i alla fall i nedlåtande termer. Ju grövre den här stereotypiseringen är desto mer 

distanseras vi från �de andra�. Genom att framställa oss själva som civiliserade distanserar vi 

oss och utkristalliserar en bild av �de andra� som till och med kan få monströsa tendenser. Det 

här får konsekvenser för hur vi ser på olika kulturella grupper. Till exempel kan man i 

Palestinakonflikten se de som kämpar för ett fritt Palestina som antigen terrorister eller 

frihetskämpar. Väljer man att se dem som frihetskämpar återfår de sina mänskliga drag och 

sakfrågan berättigar deras aktioner. Om man däremot väljer att se dem som terrorister träder 

processen där de tappar sin mänskliga skepnad in och deras sak framställs då som extrem och 

våldsam8.   

 

1.4.4 Tidigare forskning 

I boken The Tet Offensive, politics, war and opinion gör författaren David F. Schmitz en 

analys av Tet-offensiven och analyserar dess roll som avgörande momentet under 

Vietnamkriget. Schmitz analyserar två myter som står i ett inbördes förhållande till varandra. 

Den första är att en självklar amerikansk seger i Vietnam vändes till en förlust på grund av de 

starka reaktionerna Tet-offensiven fick både politiskt och psykologiskt i USA. Den andra är 

                                                
7 Burke, 2001, s 123ff 
8 Burke, 2001, s 125ff 
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att medierna, i första hand då televisionen, presenterade en så snedvriden bild av framförallt 

attackerna mot de större städerna under Tet-offensiven att det samlade intrycket blev att kriget 

höll på att förloras. Schmitz kommer i sin undersökning fram till att båda de här myterna är 

falska för även om Tet-offensiven i dess timing och storlek var överraskande så innebar den 

inga dramatiska förändringar på opinionen i USA. Redan innan Tet-offensiven hade 

opinionen börjat vända sig mot kriget eftersom ett dödläge utan vinnare utkristalliserade sig 

allt starkare under krigets gång. Enligt Schmitz var det just utvecklingen av dödläget i kriget 

som fick USA att dra tillbaka sina trupper och försöka undkomma med ett så hedersamt 

tillbakadragande som möjligt. 

 

Hans Hägerdal ger i sin bok Vietnams Historia en omfattande redogörelse för Vietnams 

historia i en kronologisk ordning och tar i tre kapitel upp Vietnamkriget. Hägerdal lyfter fram 

den roll som FNL hade när de två totalitära staterna växte fram under den tid som Vietnam 

delades. Hägerdal påpekar att stödet för FNL växte sig allt starkare på landsbygden genom 

Diêmregeringens korruption. Hägerdal anser att allt eftersom kriget utvecklades blev det allt 

klarare att en amerikansk konventionell seger i kriget var näst intill omöjlig på grund av att 

FNL-soldaterna helt enkelt var mer motiverade i sitt kämpande än vad de amerikanska och 

sydvietnamesiska soldaterna var. Enligt Hägerdal var det inte ideologiska betraktelser som låg 

till grund för den här motivationen. Enligt honom var det snarare möjligheten till ett bättre liv 

för deras familjer och att driva ut främlingsväldet som var den pådrivande faktorn för flertalet 

av FNL-soldaterna. 

 

Edward Burton har i sin studie The Swedish-American Press and the Vietnam War studerat 

hur den svensk-amerikanska pressen rapporterade under Vietnamkriget. Som grupp befann sig 

den svensk-amerikanska befolkningen i en svår sits under Vietnamkriget. De identifierade sig 

själva som lojala och patriotiska amerikaner samtidigt som de kände starka band till ett 

Sverige som starkt kritiserade USA för deras engagemang i Vietnam. Den svenska kritiken 

mot den amerikanska utrikespolitiken och det svenska engagemanget för FNL gjorde att deras 

tidigare någorlunda homogena identitet nu splittrades. Nu tvingades de plötsligt att välja sida 

och försvara eller stödja den ena parten mot den andra. Undersökningen är gjord på de femton 

svensk-amerikanska nyhetstidningar som fortfarande trycktes under 60-talet. En stark 

informationskälla till de här tidningarna var det svenska utrikesministeriet som hade satt i 

system att förse dessa tidningar med information om svensk kultur, politik och aktuella 

händelser. Den här informationen var gratis och bidrog till att de svensk-amerikanska 
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tidningarna fick ett svenskt perspektiv i sin rapportering. Trots det fokuserade rapporteringen 

mest på antalet soldater som stationerades i Vietnam i stället för på antalet döda soldater. Det 

här gjorde att den inte var en direkt kritik riktad mot den amerikanska utrikespolitiken.   

 

När det gäller forskningen kring Vietnamkriget och svensk press är det främst två personer 

som har utmärkt sig. Den ena är Eva Queckfeldt som är filosofie doktor och universitetslektor 

i historia vid Lunds Universitet. 1981 disputerade hon med avhandlingen "Vietnam. Tre 

svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968".  I sin avhandling kommer hon fram till 

att även om det inte fanns någon direkt censur så fanns det en klyfta mellan �den officiella 

versionen� och det rapportörerna verkligen såg. Queckfeldt använde sig av tidningarna 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i sin undersökning och hon fann att det 

var en stark amerikansk dominans i innehållet. En möjlig förklaring till detta är enligt 

Queckfeldt att det finns en stark kulturell, språklig, politisk och ekonomisk gemenskap mellan 

Sverige och USA. Den andra är Kari Andén-Papadopoulos som i sin avhandling tittar närmare 

på den fotografiska bevakningen av Vietnamkriget bland annat genom att analysera 

�Vietnamkrigets ikoner� och andra bilder från kriget. Andén-Papadopoulos undersöker 

tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under perioden 

1965 till 1972. Hon konstaterar att pressen, möjligen med visst undantag för  

Aftonbladet, identifierade sig med USA. Tidningarnas fotografiska bevakning av  

Vietnamkriget glorifierade de amerikanska trupperna samtidigt som de svartmålade deras  

motståndare. I praktiken fungerade pressen som propagandaorgan för USA. 

1.4.5 Life 

Den amerikanska bildtidningen Life grundades 1936 av Henry R Luce. Tidningen blev snabbt 

den största och ledande nyhetstidningen samtidigt som den blev den största affärsframgången 

i tidningsbranschen genom tiderna. Under 60-talet var upplagan i nästan 9 miljoner och den 

kännetecknades av sitt höga produktionstempo med en deadline satt nära in på 

distributionsdagen. Life var stilbildande under slutet av 40-talet och långt in på 60-talet. 

Många av tidningens reportage är i dag en bit av vår tids fotohistoria9.  

1.4.6 Se 

Den svenska bildtidningen Se grundades 1938 och hade då Åke Bonnier som förläggare och 

Carl-Adam Nycop som redaktör. Tidningen var inspirerad av bildtidningar från andra länder 
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och då framförallt tidningarna Life och Look. Genom sitt samhällsengagemang i reportagen, 

som ofta kryddades av respektlöshet och realism, blev tidningen snabbt en framgång med en 

upplaga på 200 000 � 250 000 exemplar. Efter dalande försäljningssiffror lades tidningen 

tillslut ned 198110. 

1.4.7 Expressen 

Expressen är en liberal tidning och grundades 1944 av AB Dagens Nyheter som motvikt till 

den mer tysklandsvänliga kvällstidningen Aftonbladet. Med vid starten var Albert Bonnier Jr 

som vid tillfället var VD i Åhlen & Åkerlunds förlag och Carl-Adam Nycop som på samma 

förlag ansvarade för den lyckade lanseringen av bildtidningen Se. 1952 passerade Expressen 

sin konkurrent Aftonbladet när det gäller sålda exemplar och 1958 gick tidningen även om 

Dagens Nyheter i storlek på upplagor och blev därmed Sveriges största dagstidning11. 

1.4.8 Aftonbladet 

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning och den grundades 1830 av Lars Johan 

Hierta som lyckades görs den till landets största och mest inflytelserika tidning i landet. Sedan 

1910 är tidningen en sjudagarstidning. Genom sin radikala tendens förde tidningen in svensk 

press i en ny epok med en mer frigjord politisk debatt. Efter att tidningen hade tampats med 

en minskande upplaga under en längre tid gick finansmannen Torsten Kreuger 1932 in som 

ägare. Kreuger gjorde tidningen till en masspridd kvällstidning som fokuserade på snabba 

nyheter, sport och nöje. 1956 sålde Kreuger tidningen till LO och den gick då från att vara en 

liberal tidning till att bli språkrör för socialdemokraterna på vänsterkanten. Sedan 1996 är 

tidningen återigen landets största kvällstidning12. 

 

1.5 Metod och material 

I min undersökning använde jag mig som sagt av de fyra följande tidningarna, Life, Se, 

Expressen och Aftonbladet. Två centrala frågor löpte med igenom hela arbetet. Hur framställs 

de olika parterna i bildmaterialet från Tet-offensiven? Vad skiljer och förenar tidningarnas 

bildbevakning av Tet-offensiven? Undersökningen är uppdelad i en kvantitativ och en 

kvalitativ del. 

 

                                                
10 NE.se 2 
11 NE.se 3 
12 NE.se 4 
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1.5.1 Den kvantitativa undersökningen � bildmatrisen 

Här tittade jag närmare på bilderna genom att jag rent kvantitativt grupperade in bilderna i en 

matris där jag sorterar dem efter motiven militära, militära/civila och civila. När det gällde 

gruppen militära delade jag även in den i undergrupperna strid, fångar, rutin och döda/sårade. 

Det här gjorde jag för att göra analysen greppbar eftersom mängden bilder, speciellt när det 

gällde Expressen och Aftonbladet, var så stor i den här gruppen. Därefter gick jag in och 

tittade mer specifikt på vad bilderna föreställde och sökte efter identifikationsreferenser i 

materialet för att till sist se vilka skillnader/likheter det fanns i materialet från de olika 

tidningarna.  

 

1.5.2 Den kvalitativa undersökningen � semiotisk bildanalys 

I den kvalitativa delen av undersökningen genomförde jag en semiotisk bildanalys av vissa 

utvalda bilder från det samanlagda materialet. Urvalet av bilderna skedde slumpmässigt 

genom att jag delade upp bilderna från kategorin militära i sina undergrupper. Sedan la jag 

bilderna upp och ner för att slumpmässigt dra en bild från de olika underkategorierna som 

skulle ingå i bildanalysen. I min bildanalys undersökte jag om jag kunde finna några 

tendenser av ett �de andra� skapande genom bildernas denotativa och konnotativa tolkningar. 

När man gör en semiotisk bildanalys utgår man från att all kommunikation bygger på de tre 

elementen avsändare, budskap och mottagare. När det gäller dagstidningar ingår de i den 

lineära modellen (även kallad järnvägsmodellen) vilken är en enkelriktad kommunikation där 

en sändare (tidningen) sänder ett budskap (tidningens innehåll) till en mottagare (läsarna). 13 

Semiotiken/semiologin som begrepp står för studiet av tecken och teckensystem. Det 

semiotiska/semiologiska ämnesfältet vilar på två klassiska teorier. Det ena ämnesfältet har sin 

grund i den franska lingvisten Ferdinand de Saussures strukturella språkvetenskap. Det är 

inom den här grenen som teckenläran benämns i termen semiologi. Det andra ämnesfältet har 

sin grund i den teckenlära som härstammar från den amerikanska filosofen Charles Sanders 

Peirce. Det är inom det här ämnesfältet som teckenläran benämns i termen semiotik. De två 

teorierna utvecklades parallellt med varandra och även om de har något skilda 

begreppsapparater och fokus existerar det inga direkta motsättningar mellan de två 

                                                
13 Gripsrud, 2002. s 137ff 
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perspektiven. Vissa teoretiker försöker även sammanföra dem och till viss del har det 

semiotiska begreppet fått fäste i de båda teoretiska utgångarna.14 

 

En semiotiskbildanalys går ut på att analysera texten genom att på olika sätt läsa, tolka, 

problematisera och diskutera texten. Genom att analysera de olika tecknen som texten är 

uppbyggd av lyfts tecknens dubbla betydelse fram. Det här gör att det, grovt sett, existerar två 

nivåer i en semiotiskbildanalys. Den ena nivån utgörs av enskilda meningsbärande tecken och 

den andra nivån utgörs av de enheter i vilka de sätts samman och skapar nya betydelser.15 En 

bild är alltså laddad med en eller flera betydelser. Betraktaren måste först studera bilden 

noggrant för att få fatt på bildens kommunikativa mening, för att sedan bygga analysen på 

den. När bilder tolkas sker det genom att bildens uttryck analyseras för att i nästa skede söka 

dess innehåll. Därför är det viktigt att ha i åtanke att bilder är i grunden mångtydliga. Bildens 

mening är inte en gång för alla given, utan betraktaren producerar en ny mening genom sin 

tolkningsakt.16 Det gäller för läsaren att avläsa innehållet i informationen för att skapa sig en 

bild. De olika elementen i informationen fungerar som tecken där läsaren använder sig av 

redan existerande koder för att tydliggöra innehållet i informationen. De här koderna är 

kollektivt förankrade och inget vi reflekterar över i allmänhet utan de används av vana. Den 

semiotiska bildanalysen utgår från att mottagaren uppfattar informationen i två steg. Den 

första och direkta betydelsen kallas denotation och den andra och indirekta betydelsen kallas 

konnotation.17  

 

Sociologen Roland Barthes har utifrån Saussures teori utvecklat en huvudtanke som går ut på 

att verkligheten är en konstruktion som förmedlas genom kulturellt bestämda meningssystem. 

Den konstruerade meningen är aldrig �oskyldig� utan i och med att den används så har den 

också en viktig ideologisk funktion i form av ett verktyg som används av samhällets 

dominerande grupper.18 Barthes hävdar att alla bilder är polysemiska vilket innebär att de är 

öppna för en flytande följd av betydelser. Det här medför att texterna kan tolkas på en rad 

olika sätt och ger betraktaren en frihet att själv välja ut vissa betydelser och ignorera andra. 

                                                
14 Lindgren 2005. s. 61f 
15 Lindgren 2005. s. 62ff  
16 Snickare Åhrén 2003, s. 174f 
17 Gripsrud, 2002. s 137ff 
18 Lindgren 2005. s. 76f 
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Enligt Barthes kan varje bild delas upp i en denotativ och en konnotativ betydelse.19 Här 

nedan ska vi gå närmare in på vad den uppdelningen innebär. 

 

När bildens denotativa del undersöks lyfts bildens bokstavliga betydelse fram. Bildens 

denotativa betydelse är alltså bildens första, direkta betydelse. Fokus ligger på att lyfta fram 

tecknens mest stabila och objektivt fastslagbara innebörder.20 I den denotativa 

bildbeskrivningen undersöks vad som skildras på bilden. I form av vad som syns på bilden så 

som till exempel människor, saker och miljö och hur de/det ser ut. Jämte den denotativa 

betydelsen existerar en konnotativ innebörd där tecknen lyfts till en andra gradens 

signifikation. Det här sker genom en meningsskapande process där det denotativa tecknet 

tillskrivs uttryck för ytterligare innehåll. Konnotationerna är kulturellt etablerade och därmed 

också flytande beroende på i vilka samband de uppträder i. 21 Det kan dock vara viktigt att 

poängtera att konnotationer inte är det samma som associationer. Skillnaden ligger i att 

associationer är personliga medan konnotationer är kollektiva. Förenklat kan man se 

konnotationer som kulturellt etablerade, kodifierade och kollektiva associationer.22 Bildens 

konnotativa betydelse kan lyftas fram genom en tolkningsprocess där man till exempel kan 

använda sig av frågor som till exempel vad är det som gör bilden intressant? Vilka känslor 

väcker bilden och vad framkallar de här känslorna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Lindgren 2005. s. 82 
20 Gripsrud 2002. s. 142 
21 Lindgren 2005. s. 84 
22 Gripsrud 2002. s. 143 
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2. Bilden av kriget 
I det här kapitlet ger jag en sammanfattande bild av Vietnamkriget, Tet-offensiven och 

journalisternas situation under kriget. 

2.1 Vietnamkriget, en bakgrundsbild 

Datum:  

• 1957 � 1975 

Stridande parter:  

• FNL/Nordvietnam  

• Sydvietnam � Fick stöd av USA  

Antal döda i konflikten: 

• Ca 2 miljoner.                                                                                                 (NE23) 

 

Som ett resultat av det första Indokinakriget lämnade fransmännen landet 1965 och Vietnam 

blev självständigt. Landet delades längs den 17: e breddgraden i en kommunistisk och en 

ickekommunistisk styrd del men det var tänkt att landet skulle återförenas genom folkliga val 

1957. I det kommunistiska Nordvietnam styrde Hô Chi Minh och i det ickekommunistiska 

Sydvietnam styrde den USA-stödde presidenten Ngô Ðinh Diêm. När Diêm 1956, på inrådan 

av USA, ställde in valet som skulle återförena landet blev det starten på ett gerillakrig i 

Sydvietnam. De kommunistiska gerillagrupperna fick stöd av Nordvietnam och 1960 slog 

gerillagrupperna sig samman och bildade FNL. Rädslan för att kommunismen skulle breda ut 

sig gjorde att USA i allt större utsträckning stöttade Sydvietnam. Först bestod stödet bara av 

material och militära rådgivare för att senare även innefatta stridande trupper24.  

 

Den amerikanska inblandningen i kriget eskalerade. Det gjordes stora insatser för att bygga 

upp den inhemska armén i Sydvietnam och man skapade strategiska byar på landsbygden för 

att på så vis minska stödet för gerillan där. Men insatsen med de strategiska byarna 

misslyckades och 1963 hade 2 600 av de 3 700 byarna förstörts i stridigheterna. Diêm blev 

allt mer impopulär av befolkningen i Sydvietnam. Han förbjöd bland annat de buddhistiska 

munkarna att hänga ut flaggor i samband med en buddhistisk helgdag trots att buddhismen var 

den största religionen i landet. Det här ledde till oroligheter där Diêm satte in militären och 

                                                
23 NE.se 5 
24 Dowswell, 2001, sff. 
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flera buddhistmunkar sköts till döds. Som svar på dödsskjutningarna anordnade några munkar 

en protest där de satte eld på sig själva25. Den amerikanske korrespondenten Malcolm Browne 

var som ende västerländske journalist på plats när en av munkarna brände sig själv till döds. 

Hans bilder publicerades på tidningars första sidor över hela världen. Det fanns dock tidningar 

som till exempel The New York Times och The Chicago Tribune som vägrade publicera 

bilderna efter som de ansåg att bilderna var alltför chockerande. Bilderna gjorde att den 

amerikanska inställningen till Diêmregeringen hårdnande. Det här gjorde i sin tur att 

Diêmregeringen började förfölja de västerländska journalisterna26. Konflikten nådde sin 

kulmen i en militär statskupp 1963 där Diêm avsattes och kuppmakarna dömde Diêm och 

hans bror till döden27. 

 

Efter mordet på John F Kennedy 1963 blev Lyndon B Johnson president i USA. Samtidigt 

vann FNL-gerillan allt mer mark i Vietnam. Detta trots att den sydvietnamesiska armén var 

fler i antal och bättre rustad. Johnsons rådgivare förutsåg den sydvietnamesiska regimens fall 

om inte det amerikanska stödet utökades ytterligare. När den nordvietnamesiska armén 

öppnade eld mot jagaren Maddox, som enligt amerikanarna var ute på en rekognoserings rutt 

längs den Nordvietnamesiska gränsen i Tonkinbukten, sågs det som en krigshandling.  

Jagaren attackerades av tre nordvietnamesiska patrullbåtar men lyckades sänka en av 

patrullbåtarna och skada de andra två. Eftersom sydvietnamesiska trupper gjorde räder på två 

öar i området satte Nordvietnam det i samband med jagarens närvaro vilket enligt dem 

berättigade anfallet. President Johnson förklarade händelsen som en fientlig handling av 

Nordvietnam och fyra dagar senare kom vedergällningen i form av att man anföll fyra 

nordvietnamesiska baser för patrullbåtar och en stor oljedepå28. Det finns alltså olika åsikter 

om i vilken grad jagaren Maddox utgjorde en aktiv del av konflikten men attacken på jagaren 

resulterade i att kongressen godtog den så kallade Tonkinresolutionen som gav den 

amerikanska presidenten möjlighet att ta militära beslut utan att tillfråga Kongressen. Vissa 

hävdar med stöd av ett hemligt dokument som publicerades i tidningen New York Times 1968 

att hela intermezzot med Maddox i själva verket var iscensatt av den amerikanska flottan. 

Anledningen skulle vara att angreppet på Maddox skulle framställa USA som den angripne 

och därmed berättiga den egna krigföringen29.  

                                                
25 Dowswell, 2001, s18 
26 Andén-Papadopoulos, 2000. s.126 
27 Dowswell, 2001, s19 
28 Hägerdal, (2005) s.254 
29 Wollinger, 2002, s90 
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Antal amerikanska soldater 
i Vietnam 
 
1960 � 900 
1962 � 11 000 
1965 (juni) � 50 000 
1965 (december) 180 000 
1967 - 389 000 
1969 � 540 000 
1970 � 335 000 
1971 � 160 000 
1973 � 160  
 
                     (Dowswell, s32)

Det här ledde till ett ökat amerikanskt engagemang i Vietnam. För att hålla nere de egna 

förlusterna startade man 1965 en intensiv bombning som 

fick namnet �Operation Rolling Thunder�. Det här var på 

sin tid den mest omfattande bombattacken någonsin och 

uppgick till flera tusen ton bomber. De omfattande 

bombräderna krävde att man byggde amerikanska baser i 

Vietnam. General Westmoreland trodde inte att de 

sydvietnamesiska soldaterna skulle klara av att skydda 

baserna vilket gjorde att han krävde att amerikanska 

militärer skulle sättas in. 1965 sattes de första 

amerikanska stridande förbanden in genom en 

landstigning i Da-nang. Utvecklingen med stridande amerikanska trupper eskalerade de 

följande åren och man räknar med att det i början av 1969 fanns 540 000 amerikanska 

soldater i Vietnam30.  

 

I januari 1968 anfölls flera isolerade amerikanska baser. Hårdast drabbades marinkårslägret 

Khe Sanh vid gränsen mot Nordvietnam. Basen var belägrad under flera månader men 

President Lyndon B Johnson och General Westmoreland var fast besluten att basen inte fick 

falla i fiendens händer. 6 000 soldater flögs in till basen och amerikanska bombplan av modell 

B-52 släppte 100 000 ton bomber över ett 8 km² stort område runt basen. Nordvietnam 

lyckades aldrig ta basen men ironiskt nog packade amerikanarna ihop sina saker och lämnade 

basen kort efter att striderna upphört. Trots stora ansträngningar hade man inte lyckats 

besegra FNL vilket framför allt bevisades när FNL 1968 gick till motangrepp i den beryktade 

Tet-offensiven. FNL anföll under Tet-offensiven 36 större städer i Sydvietnam och flyttade på 

så vis sina militära aktioner från landsbygden till städerna. Blodiga gatustrider utspelade sig i 

storstäder som Saigon och Hué31.  

 

FNL led svåra förluster under offensiven men samtidigt hade man lyckats skicka en viktig 

signal till USA om att kriget var långt ifrån över. 1968 blev Richard Nixon amerikansk 

president och så smått började de första trevande fredsförhandlingarna ta form samtidigt som 

USA började plocka hem marktrupper. Samtidigt ändrade USA krigsstrategi från 

markoffensiv till bomboffensiv. Fredsförhandlingarna ledde ingen vart och drog ut på tiden. 

                                                
30 Dowswell, 2001, s23f 
31 Dowswell, 2001, s28ff 
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1969 när chockvågen efter Tet-offensiven hade börjat ebba ut kom nästa kalldusch för den 

amerikanska militärledningen. Rapporter om en massaker som hade inträffat året innan 

började läcka ut. Massakern i Song My fick återigen det amerikanska folket att förfäras över 

grymheterna som utspelade sig i Vietnamkriget. Under början av 70-talet spred sig konflikten 

till granländerna Kambodja och Laos. 1972 gick FNL åter till en stor offensiv och USA 

svarade återigen med kraftiga bombningar men 1973 enades man om ett stilleståndsavtal. 

Trots avtalet blossade kriget upp på nytt men då stoppade den amerikanska kongressen den 

amerikanska inblandningen i kriget. Utan stöd från USA kunde inte Sydvietnam hålla stånd 

och 1975 intog Nordvietnamesiska styrkor Saigon, kriget var över och Vietnam återförenat. 

Efter åratal av stridigheter och över tre miljoner döda hade kriget äntligen kommit till en 

slutpunkt32.    

2.2 Tet-offensiven, en bakgrundsbild  

Tet-offensiven ändrade inriktning på kriget. Den 30 januari 1968, precis när vietnameserna 

ska fira det buddhistiska nyåret genomförde FNL och den nordvietnamesiska armen en 

gemensam offensiv mot över 100 städer och militära mål i Sydvietnam. Tidigare under kriget 

hade det vietnamesiska nyårsfirandet, Tet, respekterats med ett underförstått eldupphör från 

båda sidor vilket gjorde att många sydvietnamesiska soldater hade permission när Tet-

offensiven inleddes. Så trots att den militära underättelsetjänsten hade fått indikationer på att 

något stort var på gång så kom den här storskaliga offensiven som en chockande överraskning 

för Sydvietnam och USA både när det gällde plats, omfång och tidpunkt33. Det finns 

indikationer från annat håll som lyfter fram att Tet-offensiven inte var så överraskande som 

många vill göra den. Något som stödjer denna teori är att General Fred C. Weyand, som 

ansvarade för försvaret av Saigon, veckorna innan Tet-offensiven genomfördes drog tillbaks 

sina trupper från gränsområdena. Det här gjorde han efter att ha fått information om att det var 

något i görningen och på grund av det placerade han sina trupper i en cirkelformation runt 

Saigon. Genom det här beslutet kunde amerikanarna bara inom några få timmar sätta in 5 000 

man i striderna i Saigon och gå till motattack och driva FNL på flykten34. Men helt klart bytte 

kriget skepnad i och med Tet-offensiven. Kriget hade tidigare förts ute i djungeln och i byar 

på landsbygden, långt från städerna, och den allmänna bilden som spreds av kriget var att de 

amerikanska och sydvietnamesiska trupperna hade segern inom räckhåll. Tet-offensiven var 

                                                
32 Dowswell, 2001, s234ff 
33 Schmitz, 2005, s 83f. 
34 Summers, JR 1995, s 132 
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inte bara strategiskt viktig ur ett militärt perspektiv utan fick en politisk, psykologisk och 

ekonomisk verkan i USA35. 

 

I Saigon attackerades den amerikanska ambassaden, presidentpalatset, flygplatsen Tan Son 

Nhut samt flera viktiga platser i huvudstaden. Scenariot var det samma i flera städer när FNL 

koordinerade sina attacker på nyckel positioner över hela Sydvietnam så att det verkade som 

att de fanns överallt på en och samma gång. FNL lyckades till och med att ta kontrollen över 

provinshuvudstaden Hué. Amerikanarna ansåg att offensiven var ett sista desperat försök från 

fienden och att de snart skulle tappa fart i sina framryckningar för att slutligen vara besegrade 

en gång för alla36. I och med att striderna hade flyttats in i städerna blev de per automatik 

också mer tillgängliga för media. Den här tillgängligheten till bildmaterial bidrog till att öka 

chocken och intrycket av offensiven. Via televisionen kunde hela USA följa de blodiga 

stridigheterna på den amerikanska ambassaden, se kaoset som rådde på Saigons gator där 

bland annat en misstänkt FNL-fånge avrättades med ett skott i huvudet av en sydvietnamesisk 

general på bästa sändningstid. De hårda striderna lämnade stora delar av städerna i ruiner och 

intrycket de lämnade var att fienden var långtifrån besegrad37. Som sagt innan i texten var det 

en missvisande bild av stridigheterna i Saigon. Saigon var aldrig nära att falla i fiendens 

händer men däremot chockade bilderna folket i USA som trodde att fienden redan var 

besegrad och i stort var beredda att ge upp striden. Plötsligt fanns det nu bilder på kraftiga 

gatustrider med en fiende som var långtifrån redo att ge upp och istället gick till anfall. 

Genom sin djärvhet och kraft chockade Tet-offensiven regeringarna i Saigon och Washington 

men samtidigt kostade offensiven enorma förluster för FNL och Nordvietnam. Den enda stad 

som de lyckades att inta var den gamla huvudstaden Hué som de lyckades hålla i ett par 

veckor38. Tet-offensiven brukar anges som vändpunkten i Vietnamkriget eftersom den sägs ha 

undergrävt den amerikanska hemmafrontens moral och används därför ofta som bevis för att 

medierna har en opinionsbildande makt39. 

2.3 Krigskorrespondenternas situation under Vietnamkriget  

När Mao Tse-tung tog makten i Kina och efter Koreakrigets utbrott förvandlades det kalla 

kriget till en ideologisk konflikt med globala mått. Trots det ägnades det väldigt lite utrymme 

                                                
35 Schmitz, 2005, s 83f. 
36 Schmitz, 2005 s 91f. 
37 Schmitz, 2005, s 98ff. 
38 Hägerdal, 2005 s.268 
39 Andén-Papadopoulos, 2000, s 34. 
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i pressen åt de första 200 amerikanska rådgivarna som skickades till Sydvietnam. I 

amerikansk press handlade de flesta rapporterna om det kommunistiska hotet och behovet av 

en ökad amerikansk inblandning i konflikten. Det innebar att under de kritiska åren, när Diêm 

tappade makten och den amerikanska inblandningen blev allt starkare, var det enbart 

tidningen New York Times som hade en heltidsanställd korrespondent på plats. Övriga 

tidningar förlitade sig på de fyra stora nyhetsbyråernas korrespondenter när de skulle 

rapportera om utvecklingen. Efter en revolt gjord av fallskärmssoldater 1960 där 600 civila 

miste livet i striderna med rebellerna vaknade den amerikanska pressens intresse för 

situationen i Vietnam40. 

Situationen för korrespondenterna på plats var prekär. De var ackrediterade hos Diêmregimen 

som gjorde allt för att förhindra regeringskritiska rapporter och de drog sig inte för att 

använda rena hot och andra påtryckningar för att censurera rapporterna. Den infekterade 

relationen med pressen eskalerade och blev ett problem som amerikanarna ansåg att de var 

tvungna att lösa. Lösningen på problemet blev att anställa en person med erfarenheter från 

mediernas värld på hemmaplan och valet föll på John Mecklin som var chef på Time 

Magazine. Man ville att bilden av den styrande Diêm skulle bli mer positiv samtidigt som 

man ville förringa den amerikanska militära inblandningen i Vietnam. Den här gången var 

inte krigskorrespondenterna villiga att �falla in i ledet� utan de valde att rapportera om den 

utbredda korruptionen i landet samt den ökade amerikanska militära inblandningen. 

Problemet var bara att många av de kritiska rapporterna aldrig blev publicerade eftersom 

redaktionerna där hemma valde att lyfta fram den version som Washington presenterade av 

konflikten i Vietnam41.  

 

Intresset för konflikten i Vietnam ökade vilket gjorde att det började strömma 

krigskorrespondenter från andra länder. De var inte lika styrda av de politiska förhållandena 

som deras amerikanska kollegor vilket gjorde att en bild av Amerikas verkliga inblandning 

började växa fram. Krigskorrespondenternas allt större nätverk gjorde att de inte längre 

behövde förlita sig på de officiella källorna i samma utsträckning för att få information. Det 

här var en utveckling som Diêmregimen och amerikanerna inte gillade. De började förfölja 

krigskorrespondenterna på olika sätt till exempel genom att avlyssna deras telefoner och 

avläsa deras telexmaskiner. Samtidigt ökade USA trycket på de inhemska tidningarnas 

chefredaktörer att de skulle stödja den officiella linjen och �spela med i laget�. Flera tidningar 

                                                
40 Knightley 2003, s 413f 
41 Knightley 2003, s 414ff 
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valde att stödja den officiella versionen och bland annat införde man ett flertal artiklar som 

lyfte fram Diêmregimen i god dager samtidigt som man öppet kritiserade den bild som 

krigskorrespondenterna på plats försökte förmedla42. 

 

USA försökte hela tiden förneka sin eskalerande inblandning i kriget. Det här skedde genom 

att man använde sig av förskönande omskrivningar av sanningen samt en strid ström av 

tvivelaktiga sifferuppgifter. I stället för att använda sig av censur som i Koreakriget drog man 

igång en propagandakampanj för att få ut sin version av kriget. Mängder av fotografer från 

mindre amerikanska tidningar skickades över på korta besök för att de skulle få en egen bild 

av Vietnam. Transportmedel ställdes till journalisternas förfogande samtidigt som man 

uppmuntrade journalister från hela världen att åka till Vietnam. Det här skapade en unik 

situation där den amerikanska gästfriheten väckte sympati och tacksamhetsskuld som 

riskerade att påverka journalisternas objektivitetsbild. Samtidigt påtalade flera högt uppsatta 

amerikanska politiker att det gällde att ta ställning för vilken sida man stod på i konflikten. 

Vissa valde att falla in i ledet igen men samtidigt skapade det här möjligheten för dem som 

stod emot att i ett senare skede få fram sin bild av Vietnamkriget. Genom att regeringen 

gjorde kriget ovanligt lättillgängligt för i stort sett varje journalist i Saigon innebar det också 

att de tappade kontrollen över rapporteringen43. I stort sett kunde alla som hade ett presskort 

och rekommendationsbrev från en redaktör få ackreditering i Saigon vilket gjorde att det 

under våren 1968 fanns cirka 650 ackrediterade journalister i Vietnam. Någon formell censur 

fanns inte men journalisterna tvingades skriva under ett formulär som innehöll femton 

grundregler som de skulle rätta sig efter. Det fanns dock restriktioner när det gällde att 

fotografera döda och sårade amerikaner med motiveringen att de riskerade att identifieras i 

pressen innan de anhöriga hade blivit informerade. Något som talar för att det här till stor del 

hörsammades av medierna är att det på AP-kontoret i Saigon fanns bilder av lik som var så 

makabra att de aldrig publicerades offentligt44. Den här tillgängligheten gjorde bland annat att 

rapporteringen från Tet-offensiven fick en missvisande rapportering i tidningar och TV. 

Fastän Saigon var ett av de huvudsakliga målen för Tet-offensiven var det aldrig någon risk 

att staden skulle falla i fiendens händer vilket man kan få intrycket av i rapporteringen 

därifrån45.   

 
                                                
42 Knightley 2003, s 417ff 
43 Knightley 2003, s 422f. 
44 Andén-Papadopoulos, 2000, s 40f 
45 Summers, JR 1995, s 132 
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Fördelen med de krigskorrespondenter som bara var på plats en kort tid och inte levde i 

Vietnam var att de kunde se med �färska� ögon. När man har varit i en konflikt ett tag så 

anpassar man sig och förfäras inte i samma utsträckning av vissa saker runt om kring sig. Till 

exempel var den utbredda korruptionen något som blev en vardags sak för dem som bodde 

där. Samtidigt låg fokus i rapporteringen på stridigheterna där man lyfte upp relativt små 

segrar till skyarna. Det här gjorde att den officiella bilden av kriget stärktes och tron på att 

kriget var på väg att vinnas stärktes hos allmänheten. Problemet var bara att Vietnamkriget 

var en ny sorts krig. Knightley sammanfattar situationen bra när han i sin bok skriver �Det var 

ett krig där många faktorer flätades samman, där komplicerade politiska frågor inkräktade 

på de militära aspekterna, där framgångar i strid var nödvändiga men ändå inte tillräckliga i 

sig, ett krig där obefogad optimism, propaganda och styrning av nyheterna bidrog till att 

dölja vad det verkligen rörde sig om�46. En viktig strategi bland regeringar i krig är att få de 

egna soldaterna att uppfatta fienden som omänsklig eftersom det då blir mindre tveksamheter 

när det gäller att döda dem. Under andra världskriget och Koreakriget hade det växt fram 

nationalistiska och rasistiska känslor som nu nådde sin kulmen i Vietnamkriget. Problemet var 

bara att Vietnamkriget var ett revolutionskrig där det inte fanns några klara gränser mellan 

fiende och bundsförvant. Det här resulterade i att soldaterna ansåg att alla vietnameser var 

�gooks� och uttryck som �en god vietnames är en död vietnames� frodades. Från helikoptrar 

besköt man risfälten nedanför utan att reflektera om det rörde sig om vanliga bönder eller 

FNL soldater. Övergreppen blev vardagsmat men det uppmärksammades endast i ett fåtal 

rapporter i USA. Inte förrän massakern vid Song My blev känd, där amerikanska soldater från 

kompani C ur den 11: e brigaden massakrerade en hel by med civila, lyftes det rasistiska och 

förråande sätt som vietnameserna behandlades på fram i en större utsträckning i pressen47. 

Löjtnant William Calley hölls ansvarig för massakern i Song My och dömdes till livstids 

fängelse men straffet reducerades senare till tre år. Song My var dock ingen engångshändelse. 

Svåra övergrepp mot civila var vanliga och en amerikansk överste sa senare att �varje enhet 

av brigadstorlek har sitt Song My gömt någonstans�48. Även krig regleras av lagar och då 

framförallt genom Haagkonventionen som i huvudsak omfattar vapen och strid och 

Genèvekonventionen som i huvudsak omfattar skydd för personer. Civilbefolkningen skall 

alltid skyddas från krigets verkningar och militära attacker får endast ske mot militära mål. 

                                                
46 Knightley 2003, s 426. 
47 Knightley 2003, s 427f. 
48 Hägerdal, 2005, s 270 
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Till exempel är stora områdesbombningar förbjudna och krigsfångar har ett folkrättsligt 

skydd49. 

 

Några få journalister hade redan innan massakern vågat lyfta fram de vidriga förhållanden 

som den vietnamesiska civilbefolkningen levde under. Där fanns Martha Gellhorn, erkänd och 

rutinerad krigskorrespondent som frilansade i Vietnam, som värnade om alla de barn som 

blev föräldralösa i och med kriget. Hon skrev en serie med fem artiklar om de vidriga 

förhållanden som de här barnen tvingades leva under. Ingen tidning i USA ville publicera hela 

artikelserien även om St. Louis Post-Dispatch till slut publicerade de två mildaste. När sedan 

Guardian i Storbritannien publicerade hela artikelserien svarade den sydvietnamesiska 

regeringen med att vägra henne ett nytt visum till landet. Fotografen Philip Jones Griffiths var 

en annan som skildrade civilbefolkningens lidande. Han hade svårt att få sina bilder 

publicerade eftersom de ansågs vara allt för uppskakande. När han då släppte bilderna i 

bokform i sin bok Vietnam Inc. vägrades även han återinträda i Sydvietnam. Men som sagt i 

och med att massakern i Song My 1968 offentliggjordes i den nationella pressen i USA blev 

det fritt fram för krigskorrespondenterna att redogöra för sina grymhetshistorier. Nu mindes 

plötsligt vissa journalister hur folk hade blivit utknuffade från flygplan och andra övergrepp 

som den amerikanska armén hade gjort i sin jakt på FNL-sympatisörer. Den tragiska 

massakern gjorde att man kunde tala öppnare om Vietnamkrigets natur. I TV kunde 

amerikanska folket se amerikanska soldater som erkände att de hade skjutit barn, om 

våldtäkter och hur vanliga civila hade beskjutits i risfälten50. 

 

Men det här var egentligen inga nya uppgifter som kom fram. Redan innan Song My 

rapporterade vissa krigskorrespondenter om grova övergrepp och även vissa officiella källor 

gav stöd för övergreppen. Men övergreppen var så vanliga att de som var på plats knappt 

reagerade för dem längre. Hur kommer det sig då att just Song My fick en sådan 

genomslagskraft? Svaret ligger antagligen i att det inte var en krigsreporter på plats utan en 

journalist i USA som med fräscha ögon började nysta i händelsen. Samtidigt var den 

amerikanska allmänheten redo för att ta emot historien eftersom en allt starkare skepsis till 

kriget hade börjat få fäste. Nordvietnam hade genom Tet-offensiven 1968 grusat den 

amerikanska drömmen om ett snabbt avslut på kriget vilket gjorde att opinionen i hemlandet 

började vändas mot kriget. Det stod klart att ett fortsatt krig i Vietnam skulle innebära ett allt 

                                                
49 Wollinger, 2002, s 96 
50 Knightley 2003, s 430ff. 
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för stort pris så nu började diskussionen i stället gälla hur ett tillbakadragande skulle kunna 

ske. Tyvärr fick det här följden att framförallt nyhetsmedierna i USA ansåg att kriget i princip 

var över och att fokus nu skulle läggas på kommande fredsförhandlingar istället. Trots att det 

skedde viktiga upptrappningar i kriget där de två länderna Laos och Kambodja blev direkt 

inblandade förblev intresset svalt från nyhetsmedierna. USA hade dragit tillbaka stora delar av 

sina markstyrkor men samtidigt hade man nu intensifierat bombräderna vilket drabbade 

civilbefolkningen i de tre länderna hårt. Men redaktörerna och producenterna inom den 

amerikanska nyhetsmedian ansåg att nyhetsvärdet på kriget hade dött ut och det var 

civilbefolkningen som fick betala priset för det under de sista krigsåren på 70-talet51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 Knightley 2003, s 440ff. 
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3. Tet-offensiven i bilder 
I det här kapitlet kommer jag att presentera resultatet från mitt insamlade bildmaterial. 

3.1 Bildmatrisen  

Indelningen utgår från de tre grupperna militära, militära/civila och civila. Precis som det låter 

så ingår alla bilder med rent militära motiv under kategorin militära. De bilder där både 

militära och civila utgör motivet hamnar under kategorin militära/civila och de bilderna med 

rent civila motiv hamnar under kategorin civila. I och med att FNL många gånger stred utan 

någon direkt officiell uniform har det förekommit en viss problematik vid avgörandet om civil 

och militär indelning i vissa fall. I de fallen har jag hämtat information från texten för att 

avgöra objektets tillhörighet när det gäller kategorierna. I och för sig är inte det en garanti för 

att till exempel den misstänkte FNL-fången inte råkar vara en civil som har gripits av misstag 

men huvudpunkten är att fotografiet framställer personen i fråga som en FNL-fånge och inte 

en civil.  

• Militära � De bilder som har rent militära motiv 

• Militära/Civila � De bilder där både militära och civila utgör motivet 

• Civila � De bilder där civila utgör motivet 

 
Tabell 1. Bildernas fördelning 

Tidning                         Militära                      Militära/Civila             Civila 

Life                    16st            12st (75,0 %)              3st (18,7 %)                1st (6,3 %) 

Se                       26st            14st (53,9 %)              7st (26,9 %)              5st (19,2 %) 

Expressen         68st            48st (70,6 %)              8st (11,8 %)            12st (17,6 %) 

Aftonbladet      53st           47st (88,7 %)               4st (7,5 %)               2st (3,8 %) 

Totalt               163st             121st (74,2 %)               22st (13,5 %)                20st (12,3 %) 
Källa: Life, Se, Expressen och Aftonbladet 

 

Inte så förvånande hade samtliga tidningar en överhängande andel bilder med militära motiv. 

När man tittar på procentsatsen för de olika tidningarna ser man att den svenska 

kvällstidningen Aftonbladet har högst procentandel bilder av militär typ i sina reportage (88,7 

%). Därefter följer den amerikanska bildtidningen Life (75,0 %) tätt följd av den svenska 

kvällstidningen Expressen (70,6 %). Den svenska bildtidningen Se (53,9 %) har en klart lägre 

procentsats med militära bilder än de övriga tre tidningarna.  
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3.1.1 Militära 

De bilderna med rent militära motiv har jag i sin tur valt att dela upp i grupperna strid, fångar, 

rutin och döda/sårade. En viss problematik har funnits i framförallt när det gäller särskiljandet 

mellan strid och döda/sårade. I de fall när döda/sårade har förekommit i vad som kan kallas 

stridsscener har de ändå hamnat under kategorin döda/sårade av två skäl. Dels för att när man 

till exempel drar sin sårade kamrat i säkerhet är man för tillfället satt ur stridbart skick. Andra 

skälet till att döda/sårade har fått en egen kategori är att de bilderna på ett specifikt och 

makabert sätt speglar krigets effekter. Viss problematik har jag även haft när jag skulle 

kategorisera de numera klassiska bilderna från Vietnamkriget där polischefen avrättar en 

misstänkt FNL-fånge. Min lösning blev att kategorisera de bilder där fången står upp under 

kategorin fångar men de bilder där han har fallit till marken av skottet i huvudet under 

kategorin döda/sårade. 

 

• Strid � De bilder där militärer beskjuter eller beskjuts av fienden. 

• Fångar � De bilder där militären tar hand om tillfångatagna fiender. 

• Rutin � De bilder där militärens förberedelser utgör motivet. Här har jag även valt att 

kategorisera in bilder på till exempel politiker och generaler. 

• Döda/Sårade � De bilder där döda eller sårade militärer utgör motivet 

 
Tabell 2. Fördelning av bilder Militära 

Tidning Strid Fångar Rutin Döda/Sårade 

Life       2st (16,7 %)         1st (8,3 %)       4st (33,3 %)       5st (41,7 %) 

Se                          -      6st (42,8 %)         4st (28,6 %)       4st (28,6 %)   

Expressen       7st (14,6 %)       7st (14,6 %)     19st (39,6 %)     15st (31,2 %) 

Aftonbladet     10st (21,3 %)         4st (8,5 %)     18st (38,3 %)     15st (31,2 %) 
Källa: Life, Se, Expressen och Aftonbladet 

 
Sammanfattande diskussion om bilder Militära - Strid 
Med utgångspunkt att det är en konflikt som skildras är det relativt få bilder som placeras in 

under kategorin strid. Av de 121 bilder som hamnar i kategorin militära hamnar endast 19 st 

av dem under kategorin strid. Högst procentsats av militära bilder som hamnar i kategorin 

strid har kvällstidningen Aftonbladet (21,3 %) följt av bildtidningen Life (16,7 %) och 

kvällstidningen Expressen (14,6 %). Det mest anmärkningsvärda är att bildtidningen Se inte 

har en enda bild som hamnar i kategorin strid. Även de andra tre tidningarna har relativt få 
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bilder som går in i kategorin strid. Däremot ger det förekommande bildmaterialet i kategorin 

strid ett homogent intryck. Tittar man närmare på bilderna ser man att det är de amerikanska 

styrkorna som visas i bilderna. Endast i ett fall (Aftonbladet) är det en sydvietnamesisk soldat 

som utgör motivet. Varken FNL eller nordvietnamesiska soldater förekommer i materialet 

som kategoriseras under strid. Med utgångspunkt från det här blir det de amerikanska 

soldaterna vi identifierar oss med.  

 

Sammanfattande diskussion om bilder Militära - Fångar 
Av de 121 bilder som hamnar i kategorin militära hamnar 18st under kategorin fångar vilket 

är nästan lika många som de bilder som hamnade under kategorin strid. Bildtidningen Se har 

klart högst procentsats när det gäller antalet bilder av fångar (42,8 %). Därefter kommer 

kvällstidningen Expressen (14,6 %) följt av kvällstidningen Aftonbladet (8,5 %) och sist 

kommer bildtidningen Life (8,3 %). I samtliga bilder utgör antingen amerikanska soldater 

eller sydvietnamesiska soldater fångvaktare samtidigt som FNL eller nordvietnamesiska 

soldater är fångar. Nio av bilderna är den numera klassiska bilden på den sydvietnamesiska 

polischefen som är på väg att avrätta den misstänkte FNL-fången. Bilden förekommer fem 

gånger i Expressen och två gånger vardera i Aftonbladet och Se. Med andra ord förekommer 

den inte i det bildmaterial som figurerar från bildtidningen Life vilket är anmärkningsvärt 

eftersom den är så frekvent förekommande i de andra tidningarna. En bild där två 

amerikanska militärer håller en FNL-fånge mellan sig förekommer i tre tidningar (Life, Se och 

Aftonbladet). Övriga bilder visar sydvietnamesiska soldater och deras hantering av fångar. 

Intrycket av bilderna blir att de amerikanska styrkorna behandlar sina fångar humant och de 

övergrepp som sker i hantering av fångar står de sydvietnamesiska trupperna för.  

 
Sammanfattande diskussion om bilder Militär - Rutin 

Av de 121 bilder som hamnar i kategorin militära hamnar 45st i kategorin rutin. Högst 

procentsats av militära bilder som hamnar i kategorin rutin har kvällstidningen Expressen 

(39,6 %) tätt följd av kvällstidningen Aftonbladet (38,3 %). Därefter följer bildtidningarna 

Life (33,3 %) och Se (28,6 %). Bilderna består i huvudsak av två motiv. Antingen visar de 

politiker/höga militärer eller så visar de vardagslivet bland soldaterna. Tjugoen bilder 

föreställer politiker/höga militärer. När det gäller politiker/höga militärer finns det inga 

sådana bilder i materialet från Life men i de andra tidningarna är de frekvent förekomna. 

Fördelningen Amerikanska/Sydvietnamesiska och FNL/Nordvietnam är också relativt jämt 
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fördelad i de tidningarna med det vanligaste är att amerikanerna och FNL är de som 

representerar vardera sidan. Nitton av bilderna föreställer amerikanska soldater i deras 

vardagsbestyr och då framförallt från den belägrade basen Khe Sanh. Fyra bilder föreställer 

FNL/Nordvietnamesiska soldater i sina vardagliga rutiner. Tre av de bilderna är tagna av en 

västerländsk reporter som har förvillat sig in på fel sida av gränsposteringarna och endast en 

bild kommer från nordvietnamesiska källor. Intrycket av bilderna är att det är jämt fördelat 

mellan Amerika/Sydvietnam och Nordvietnam/FNL när det gäller motiven politiker/höga 

militärer. Däremot är det en övervägande del av bildmaterialet som skildrar de militära 

rutinerna utifrån amerikansk vinkling. 

 

Sammanfattande diskussion om bilder Militära � Döda/Sårade 
Av de 121 bilder som hamnar i kategorin militära hamnar 39st i kategorin döda/sårade. Högst 

procentsats av militära bilder som hamnar i kategorin döda/sårade har bildtidningen Life (41,7 

%) följd av kvällstidningen Aftonbladet (31,9 %), kvällstidningen Expressen (31,2 %) och 

bildtidningen Se (28,6 %). De flesta bilderna i kategorin döda/sårade har motivet sårade 

amerikanska soldater som får hjälp (16st 41,0 %). Därefter är det vanligaste motivet döda 

FNL-soldater (10st 25,6 %). Döda amerikanska soldater förekommer på fem bilder (12,8 %), 

skadade FNL soldater förekommer på fyra bilder (10,3 %), två bilder visar skadade 

sydvietnamesiska soldater (5,1 %) och två bilder visar döda sydvietnamesiska soldater (5,1 

%). Bilderna med döda amerikanska soldater visar diffusa kroppar som inte går att identifiera 

direkt på bilden. När det gäller bilderna med döda FNL-soldater och döda sydvietnamesiska 

soldater är de tagna på ett mer närgånget vis och kropparna är lätta att identifiera. Tre av 

tidningarna (Se, Expressen och Aftonbladet) har publicerat bilden när polischefen stoppar ner 

sin revolver efter att ha avrättat den misstänkte FNL-fången. Både Expressen och Aftonbladet 

visar den starka bildserien där en skadad FNL-fånge först bjuds på vatten för att sedan skjutas 

av en sydvietnamesisk soldat. Återigen framstår de sydvietnamesiska soldaterna som de som 

står för övergreppen mot fienden. Intrycket av bilderna är att fastän amerikanska soldater 

skadas så får de hjälp och att de som dör i strid är FNL-soldater.  
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3.1.2 Militära/Civila 

Tabell 6. Bilder Militära/Civila 
Life                     3st (18,7 %) 
Se                     7st (26,9 %) 
Expressen                     8st (11,8 %) 
Aftonbladet                       4st (7,5 %) 
Källa: Life, Se, Expressen och Aftonbladet 

 

Sammanfattande diskussion om bilder Militära/Civila 

Av de 163 bilder hamnar 24st i kategorin militära/civila. Bildtidningen Se har högst 

procentsats (26,9 %) följd av den andra bildtidningen Life (18,7 %). Därefter följer 

kvällstidningen Expressen (11,8 %) tätt följd av kvällstidningen Aftonbladet (7,5 %). Bilderna 

kan i huvudsak delas in i de två grupperna amerikanska soldater hjälper civila och civila 

drabbade av gatustriderna. På bilderna från gatustriderna ser man i huvudsak skrämda kvinnor 

och barn som söker skydd samtidigt som man skymtar sydvietnamesiska soldater på bilden. 

Bilderna på amerikanska soldater som hjälper civila visar i huvudsak amerikanska soldater 

som hjälper skadade barn. Intrycket av bilderna är att de amerikanska soldaterna hjälper den 

hårt drabbade civilbefolkningen. 

3.1.3 Civila 

Tabell 7. Bilder Civila 
Life                       1st (6,3 %) 

Se                     5st (19,2 %) 

Expressen                   12st (17,6 %) 

Aftonbladet                       2st (3,8 %) 
Källa: Life, Se, Expressen och Aftonbladet 

 
Sammanfattande diskussion om bilder Civila 
Av de 163 bilder hamnar 20st i kategorin civila. Bildtidningen Se (19,2 %) har högst 

procentsats med rent civila motiv i sina bilder tätt följd av Kvällstidningen Expressen (17,6 

%). Därefter kommer bildtidningen Life (6,3 %) och kvällstidningen Aftonbladet (3,8 %). Så 

gott som samtliga bilder visar sydvietnamesiska barn och kvinnor som har drabbats hårt av 

stridigheterna. Endast två bilder har annat motiv. Ena bilden visar beväpnade civila 

amerikaner som spanar efter prickskyttar och den andra bilden visar FN-sekreteraren Hu. 
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Intrycket av bilderna är att det är civilbefolkningen och då framförallt barnen och kvinnorna 

som drabbas värst av krigets hemskheter.  

3.2. Bildanalysen 

I min bildanalys har jag använt mig av fyra bilder från kategorin militära där en bild från varje 

underkategori har valts ut slumpmässigt.  

3.2.1 Bildanalys Militära - 
Strid 

Bilden från kategorin Militära � 

strid som slumpmässigt valdes ut 

publicerades i tidningen Life. 

Bilden är tagen på gatan utanför 

den amerikanska ambassaden i 

Saigon. Den visar två amerikanska 

soldater som söker skydd bakom 

ett träd på en annars tom gata. De 

två soldaterna kikar fram från 

varsin sida av trädet samtidigt som de spanar nerför gatan efter prickskyttar och fiende 

soldater. Bilden är tagen så att man ser soldaterna bakifrån och de ligger platt mot marken för 

att utgöra en så liten måltavla som möjligt. Bildens fokus ligger på de två amerikanska 

soldaternas ryggtavlor och trädstammen. Bilden är tagen på rätt nära håll men är ändå anonym 

på grund av att det är soldaternas ryggar som är i fokus. 

 

Bilden ger ett intensivt intryck som förstärks av soldaternas skyddsställning och den annars 

tomma gatan. Trädstammen utgör soldaternas enda skydd mot fiendens eld vilket lyfter fram 

soldaternas utsatta läge. Trots utsattheten verkar inte soldaterna ha en tanke på att dra sig 

tillbaka för att sätta sig i säkerhet bakom ett bättre skydd innanför ambassadens murar. Det 

här ger intrycket att de amerikanska styrkorna tappert och modigt försvarar sig utan att falla 

tillbaka för en framryckande fiende. Det stärker även intrycket av FNL/Nordvietnam som den 

aggressiva, lömska och osynliga parten i konflikten. Vid en närmare granskning av bilden 

visar det sig att soldaten till höger på bilden har lagt ner sin automatkarbin jämte sig. Det här 

signalerar att striderna nog i själva verket har lugnat ner sig och det faktum att fotografen kan 

befinna sig bakom soldaterna och ta bilden styrker det här ytterligare. I själva verket är nog 
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inte striderna så intensiva som man fick intrycket av vid första anblicken. Trots det gör 

bildens intryck att man identifierar sig med de amerikanska soldaterna samtidigt som FNL-

soldaterna och de nordvietnamesiska soldaterna utkristalliseras som �de andra�. 

3.2.2 Bildanalys Militära - Fångar 

Den bild som slumpmässigt 

valdes ut från kategorin Militära 

� Fångar är den numera klassiska 

bilden där den sydvietnamesiska 

polischefen håller på att avrätta 

en misstänkt FNL-fånge. Bilden 

publicerades i tidningarna Se, 

Expressen och Aftonbladet. 

Bilden är tagen utomhus och i förgrunden ser man polischefen snett bakifrån som riktar sin 

revolver mot den misstänkta FNL-fångens tinning.  Samtidigt ser man den misstänkta FNL-

fången rakt framifrån och ljussättningen gör att bildens fokus hamnar på hans ansiktsuttryck 

och revolvern som riktas mot hans tinning. I övrigt består bilden av en öppen och tillsynes 

folktom gata. Bilden är tagen extremt nära händelsen vilket gör att vi enkelt kan urskilja 

ansiktsuttrycken på personerna. 

 
Bilden har ju som tidigare nämnts lyfts fram som en av de mest kända bilderna från 

Vietnamkriget och har närmast nått ikonstatus. I en enda bild har man lyckats fånga krigets 

råa art och handlingar. Bilden klargör brutalt hur en bakbunden misstänkt FNL-fånge avrättas 

utan betänkligheter eller tillstymmelse till rättegång med ett obönhörligt skott i tinningen. Den 

tomma gatan i bakgrunden ökar kontrasten och intensiteten i bilden. Varken polischefen eller 

den misstänkta FNL-fången påvisar några större känsloyttringar trots att de båda måste vara 

införstådda i det kommande händelseskeendet. Just likställdheten inför den kommande 

händelsen, både från den misstänkte FNL-fången och polischefen, ger oss en inblick i den 

brutala verkligheten som kriget innebär. Just råheten i bilden gör att vi inte vill identifiera oss 

med parterna i den utan vi avskärmar oss från den. Eftersom bilden är helt fri från 

amerikanska eller västerländska kopplingar i sitt motiv skapas det en klyfta mellan 

västerländskt och asiatiskt i stället. Händelsen blir ett rent vietnamesiskt intermezzo trots att 

det faktiskt var de allierade sydvietnamesiska trupperna som utförde händelsen. Det här gör 
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att man identifierar sig med det amerikanska och det västerländska samtidigt som man ser 

övergreppet som en vietnamesisk händelse. Vietnameserna i stort blir �de andra�. 

3.2.3 Bildanalys Militära � Rutin 

I kategorin Militär � Rutin föll 

det slumpmässiga valet på en 

bild som är tagen i den belägrade 

basen Khe Sanh. Bilden 

publicerades i tidningarna Life 

och Se. Tidningarna Aftonbladet 

och Expressen publicerade 

snarlika bilder från samma 

bildserie. Bilden är tagen snett 

uppifrån och skildrar två grupper 

av amerikanska soldater som utför sina dagliga sysslor under belägringen av basen. Runt 

soldaterna finns det stora murar av sandsäckar. Den ena gruppen soldater arbetar med att 

förbättra skyddet kring basen genom att fylla på nya sandsäckar. Alla soldater som arbetar 

med att fylla på sandsäckarna har sina hjälmar på huvudet. Den andra gruppen soldater sitter 

och småpratar lite utspritt på sandsäckarna. Två av soldaterna har tagit av sig sina hjälmar 

samtidigt som de gestikulerar och småpratar med sina kamrater. Bildens fokus hamnar på de 

två grupperna av soldater som genomför sina bestyr. Bilden är tagen på lite på avstånd vilket 

gör att vi inte kan identifiera personerna på bilden.  

 

Genom agerandet från de två grupperna av soldater på bilden skapas intrycket att de 

amerikanska soldaterna, trots sitt utsatta läge, agerar lugnt och korrekt. Gruppen soldater som 

fyller på sandsäckar understryker att det militära arbetet på basen fortgår trots belägringen. 

Samtidigt påvisar den andra gruppen soldater att det råder en lugn och en avslappnad 

stämning. Det här förstärks betydligt av att två av soldaterna har sina hjälmar i händerna. 

Eftersom fokusen ligger på soldaternas vardagsbestyr i basen skapas en �hemma hos� känsla i 

bilden. Det här gör det enkelt att sätta sig in i de amerikanska soldaternas situation. 

Uppfattningen blir att det är helt vanliga amerikanska grabbar som är ute på ett jobb som 

måste genomföras. Trots att de amerikanska soldaterna utstrålar lugn så är faran alltjämt en 

del i atmosfären kring dem. Sandsäckarna och deras skyddsutrustning anspelar på att det finns 

en ständigt närvarande, aggressiv och osynlig fiende. Det här gör det lätt att identifiera sig 
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med de �vanliga grabbarna� i deras utsatta situation. På så vis blir de nordvietnamesiska 

trupperna �de andra�. Genom sitt aggressiva och lömska beteende anfaller �de andra� våra 

vanliga grabbar som bara råkar vara där eftersom någon måste göra jobbet.  

3.2.4 Bildanalys Militära � Döda/Sårade 

Bilden som slumpmässigt valdes ut att 

analyseras i kategorin Militär � 

Döda/Sårade var publicerad i tidningen 

Life. Bilden är tagen efter stridigheterna i 

Saigon och visar hur sydvietnamesiska 

soldater säkrar och rensar en gata. I 

förgrunden av bilden ser man två 

sydvietnamesiska soldater som släpar en 

död FNL-soldat mellan sig på trottoaren. 

Soldaterna drar den döda kroppen mellan 

sig i armarna samtidigt som de släpar 

kroppen i marken. Soldaterna håller den 

döda soldaten med sin ena hand och sina 

automatkarbiner med den andra handen.  

Samtidigt figurerar flera sydvietnamesiska soldater i bakgrunden. Bildens fokus hamnar på 

den döda FNL-soldaten som släpas mellan de två sydvietnamesiska soldaterna. Bilden är 

tagen nära händelsen vilket gör att vi kan urskilja detaljer. 

 

Bilden visar prov på krigets brutala verklighet och representeras på bilden utav de 

vietnamesiska parterna i konflikten. Intrycket av bilden är att den har föregåtts av hårda 

stridigheter mellan de stridande parterna. De sydvietnamesiska trupperna har gått segrande ur 

stridigheterna och de döda kropparna från den förlorande parten samlas ihop genom att man 

släpar dem i smutsen. Behandlingen av den döda kroppen uppfattas som respektlös vilket 

understryker krigets barbariska natur. Det här gör att vi som betraktare avskärmar oss från 

handlingen genom att distansera oss från parterna. Bildens motiv är rent från amerikanska 

kopplingar vilket innebär att den på så vis blir en ren vietnamesisk händelse. Motivet strider 

mot vad vi i västvärlden anser är etiskt och moraliskt riktigt vilket gör att vietnameserna 

betraktas som �de andra�.  
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4. Sammanfattande slutdiskussion 
Samtliga bilder utom en (Aftonbladet) har sitt ursprung från västerländska bildbyråer vilket 

har gett bildmaterialet en västerländsk vinkling. Tidningarna har i stort sett haft tillgång till 

samma bildmaterial vilket visar sig i att det i flera fall förekommer samma bilder i de olika 

tidningarna. En gemensam tendens är att man särskiljer parterna amerikanska soldater och 

sydvietnamesiska soldater samtidigt som man klumpar ihop parterna FNL-soldater och 

nordvietnamesiska soldater. Det finns även klara tendenser när det gäller vilka parter som 

förekommer i de olika motiven. Det finns inga bilder som skildrar kontakten mellan FNL-

soldater/nordvietnamesiska soldater och civila utan på de bilderna är det antingen 

amerikanska soldater eller sydvietnamesiska soldater som förekommer. När det gäller motivet 

på de bilder som skildrar det civila livet är det i huvudsak barn och kvinnor som förekommer.  

 

När det gäller bilderna med militära motiv visade även de semiotiska bildanalyserna att det 

existerar en gruppering av vilka parter som förekom på de olika motiven. Det ensidiga 

materialet gjorde att jag i mina bildanalyser kunde påvisa att det fanns en skillnad i motiv och 

framställning när det gällde bilderna på de två allierade parterna USA och Sydvietnam. 

Hälften av bilderna i bildanalysen hade amerikanska soldater i fokus. De bilderna visade de 

amerikanska trupperna som tappert stridande eller lugnt förberedande inför striden. Bilderna 

med de amerikanska soldaterna gav intrycket att FNL/Nordvietnam var den aggressiva parten. 

På bilderna med amerikanska soldater fanns det inga som helst tendenser på att det skulle 

förekomma några övergrepp i kriget. De var även tagna på ett sådant vis att de var mer 

anonyma när det gäller gestaltningen av personerna på bilderna. På båda bilderna identifierade 

man sig med de amerikanska soldaterna och FNL/Nordvietnam blev �de andra�. De andra två 

bilderna hade Sydvietnamesiska trupper och FNL/Nordvietnamesiska trupper som motiv. De 

här bilderna var råare och brutalare och porträtterade krigets grymheter på ett intensivt sätt. På 

bilderna förekom det kränkande handlingar av den andra parten. Bilderna var tagna nära 

händelsernas centrum vilket gjorde att man kunde urskilja detaljer hos de gestaltade 

personerna.     
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Militära 

• Amerikanska soldater � Förekommer oftast under kategorierna rutin, strid och 

döda/sårade. När de förekommer i kategorin döda/sårade är det oftast som sårade.  

• Sydvietnamesiska soldater � Förekommer i huvudsak genom sin hantering av fångar 

och under kategorin döda/sårade och då oftast som döda.  

• FNL/nordvietnamesiska soldater � Förekommer i huvudsak som antingen fångar eller 

döda kroppar. 

Militära/Civila 

• Amerikanska soldaters möte med civila visar framförallt när de amerikanska 

soldaterna hjälper skadade barn. 

• Sydvietnamesiska soldater möte med civila visar då framförallt bilder på 

sydvietnamesiska soldater och skrämda civila som flyr undan stridigheterna. 

Civila 

• Civila � Bilderna föreställer oftast kvinnor och barn 

 

Jämför man de två bildtidningarna Life och Se märker man att den amerikanska tidningen Life 

har en klart övervägande andel bilder med militära motiv. Den svenska tidningen Se har en 

betydligt jämnare fördelning när det gäller motiven. Tittar man sedan närmare på vad bilderna 

under kategorin militära visar blir skillnaden ännu mer påtaglig. Life har till största del 

döda/sårade och rutin som motiv och Se har i huvudsak fångar som motiv och saknar som 

enda tidning helt bilder med strid som motiv. Båda tidningarna använder sig av svart 

bakgrundsfärg för att intensifiera intrycket av bilderna. I Life framställs de amerikanska 

styrkorna som tappra soldater som gör sitt jobb när de blir angripna och de civila som 

oskyldiga offer som kommer i kläm när angriparen FNL/Nordvietnam anfaller. Se är mer 

kritiskt inställd till kriget och lyfter fram båda sidors aggressivitet och övergrepp. Men när det 

gäller parten USA/Sydvietnam är det de sydvietnamesiska soldaterna som får gestalta 

aggressiviteten och övergreppen och de amerikanska styrkorna framställs när de förbereder 

sig för strid eller hjälper de civila. Även Se lyfter fram situationen för de civila som kommer i 

kläm i konflikten.  

 

Tittar man på de två svenska kvällstidningarna ser man att även de har en klart övervägande 

andel bilder med militära motiv även om Expressen har en något bredare spridning än 

Aftonbladet. När det gäller bilderna med militära motiv har båda tidningarna flest bilder som 
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går in under kategorierna rutin och döda/sårade. Skillnaden ligger i att Expressen har en jämn 

fördelning av bilder som skildrar strid och fångar och att Aftonbladet i de här kategorierna har 

en överhängande del bilder i kategorin strid och endast ett fåtal bilder i kategorin fångar. Den 

stora skillnaden är att Expressen har en klart större andel bilder som skildrar de civila än vad 

Aftonbladet har.  

 

Likheterna mellan samtliga tidningar ligger alltså i det urvalsmaterial de använder sig av och 

skillnaderna visar sig i hur och vad de väljer att fokusera sig på. Den stora skillnaden när det 

gäller fokus på bilderna är att den amerikanska bildtidningen Life helt väljer bort de bilder där 

sydvietnamesiska soldater utför övergrepp på fångar och att den svenska bildtidningen Se inte 

har några bilder som går in under kategorin strid. Samtliga tidningar lyfter fram de 

amerikanska trupperna och de civila som de vi kan identifiera oss med. FNL och Nordvietnam 

blir �de andra� och framställs i en aggressiv ton. I de svenska tidningarna finns det bilder där 

parten USA/Sydvietnam begår övergrepp. I de fallen får Sydvietnam ta på sig rollen som �de 

andra� och amerikanarna fortsätter på så vis vara den goda parten som vi kan identifiera oss 

med. 

 

Det här gör att man kan göra sammanfatta tidningarnas fokus på följande vis. 

• Life � Stort fokus på militära bilder med motiven döda/sårade och rutin.  

• Se � Klart jämnast fördelning över de tre huvudkategorierna. Störst fokus på fångar 

och de civila.  

• Expressen � Fokus på militära bilder med motiven rutin och döda/sårade. Har även en 

stor andel bilder som berör de civila. 

• Aftonbladet � Stort fokus på militära bilder med motiven rutin, döda/sårade och strid. 
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