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Abstract 

 
The purpose of this thesis was to examine the relationship between feelings and visualizations 

of climate change. A case study was done on visualizations of climate change from a web 

page concerning climate change published by the Swedish newspaper Expressen and from the 

American photographer Gary Braasch’s web page “World view of global warming”. The 

thesis is based on the article ”Emotional anchoring and objectification in the media reporting 

on climate change” by Birgitta Höijer. I have been aiming to understand the feelings of fear, 

hope, guilt, compassion and nostalgia through semiotic theories of icon, index and symbol. 

Previous research has proven the difficulties in bringing the issue of climate change up on the 

public agenda – which is connected to the difficulties of visualizing climate change. The 

nature of climate change being slow and hard to spot on an individual level has been 

highlighted as a cause of both of these difficulties. Pictures and photos have in this thesis been 

seen as the “interface” between science and the public – and hence decoders of the science of 

climate change. Höijer’s article about feelings has been used to understand this process of 

decoding. 

The results show that the analyzed material could be linked to and described by the semiotic 

theories of icon, index and symbol. The emotional anchoring found in the material and the 

semiotic application have been shown to work complementarily with each other, leading to a 

broader understanding of the material’s relationship to social cognitions. The results further 

demonstrated that context is essential in some of the analyzed visualizations of climate 

change. Generic pictures found in the material could have been regarded as icon, index or 

symbol of other messages – but is through its contexts anchored with feelings, and becomes 

visualizations of climate change. The analysis also suggests that if icons of nature could be 

connected with feelings – so could nature itself. The consequences are speculated to lead to 

objectification of nature and ecophobia. By objectifying nature and using generic pictures, the 

material’s relationship to the concepts of “truth” and “myth” is questioned.  

In conclusion, understanding of the analyzed material is advantageously achieved through 

complementary use of Höijers emotional categories and the semiotic theories of icon, index 

and symbol.  
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Klimatförändringar har under 1900-talets slut lyfts från klimatforskares rapporter till att bli en 

allmänt diskuterad fråga, som både berör och engagerar människor från olika delar av 

samhället och världen.
1
 Ökad medial uppmärksamhet har skett på bred front via både 

traditionella och nya massmedier samt via filmer och musik i populärkultur.
2
  

 

Allmänhetens ökade kännedom om och intresse i frågan om klimatförändringar behöver dock 

inte betyda en ökad kunskap i frågan.
3
 Frågan om klimatförändringar är sprunget ur en 

vetenskaplig disciplin med ett språkbruk som inte är lätt att ta till sig och förstå för gemene 

man.
4
 Då allmänheten överlag är att betrakta som okunnig om vetenskap

5
, är det heller inte 

konstigt om intresse och kunskap inte går hand i hand. För intressegrupper och lobbyister är 

dessutom kunskap av underordnad betydelse i förhållande till det engagemang man önskar 

skapa.
6
 Sheldon Ungar skriver att när vetenskap och populärkultur ska mötas behövs 

”bridging metaphors” där vetenskapliga resultat och idéer ”avkodas” för att förstås av 

allmänheten.
7
 Ungar skriver vidare att ett sätt för allmänheten att ta till sig vetenskap är att det 

finns teorier som går att ”leka med”, det vill säga teorier som tillåter allmänheten att använda 

sin fantasi.
8
  

 

Flertalet forskningsrapporter har gjort utläggningar kring hur allmänheten tar till sig och 

kopplar visuell och textbaserad information till personligt inre känsloliv. 
9
 Bland annat 

Birgitta Höijer har påvisat hur verbala och visuella representationer av klimatförändringar är 

kopplade till känslor som hopp, rädsla, skam, medlidande och nostalgi,
10

 vilket torde styrka 

Sheldon Ungars tes om ”bridging metaphors” och fantasi. Dock tenderar forskare att mer 

genomgående lyfta fram och peka på kopplingen mellan bilder och känslor, och bilders 

förmåga att framkalla dessa, framför samma koppling mellan text/verbalt och känslor.
11

 

Hélène Joffe skriver ”Visuals are thought to send people along emotive pathways where 

textual/verbal material leaves them in more rational, logical and linear pathway of thought.”
12

 

Studier av visuellt materials direkta påverkan på publik är överlag ovanligt,
13

 och rent 

naturligt därför också ovanligt i förhållande till visuella framställningar av 

                                                 
1
 Höijer (2009), s. 2.  

2
 Höijer (2009), s. 2. 

3
 Palm (2006), s. 59. 

4
 Ungar (2007), s. 83. 

5
 Ibid. 

6
 Palm (2006), s. 59. 

7
 Ungar (2007), s. 83.  

8
 Ibid. 

9
 Joffe (2008), s. 85. 

10
 Höijer (2009), s. 1. 

11
 Joffe (2008), s. 85. 

12
 Joffe (2008), s. 84. 

13
 Ibid. 
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klimatförändringar.
14

 Trots detta skriver Anders Hansen och David Machin att ”…if we wish 

to understand the discourses presented in the media that might shape public perceptions of the 

environment and green issues we must also understand how these discourses are realized 

visually”.
15

  Att vidare undersöka känslor i förhållande till visualiseringar av 

klimatförändringar blir därmed av vikt.  

 

1.2. Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan visualiseringar av 

klimatförändringar och känslor och tecken. Utgångspunkter är Höijers artikel ”Emotional 

anchoring and objectification in the media reporting on climate change” och semiotiska 

teorier om ikon, index och symbol. Behjälplig är tidigare foskning inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap och miljö samt semiotik.  

 

Jag kommer försöka förstå bilder vars avsändare vill hävda är bilder på klimatförändringar – 

utifrån Höijers känslokategorier, utarbetade från teorier om sociala representationer
16

, och 

semiotiska teorier och modeller. En avgränsad fallstudie kommer ske av kvällstidningen 

Expressens klimatwebbplats ”Klimat och miljö” och den amerikanska miljöfotografen Gary 

Braasch webbplats om den globala uppvärmningen -”World view of global warming”. 

 

Mina forskningsfrågor blir: 

1. Vilka är de egenskaper som gör att Höijers kategoriserade känslor rädsla, hopp, skuld, 

medlidande och nostalgi kan anses framkallas av mitt studerade material? 

2. Hur kan de semiotiska teorierna om ikon, index och symbol användas för att förstå det 

studerade materialet? 

3. Hur kan de semiotiska teorierna, nämnda i forskningsfråga två, och de av Höijer 

kategoriserade känslokategorierna, nämnda i forskningsfråga ett, komplettera varandra vid 

undersökning av det studerade materialet? 

 

1.3. Uppsatsens disposition 

I kapitel ett förs bakgrund till rapporten fram samt syftet med rapporten och forskningsfrågor. 

Kapitel två presenterar tidigare forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap och 

miljö och semiotisk teori samt de teoretiska utgångspunkterna för rapporten.  

 

Kapitel tre presenterar urvalet av material från Expressens klimatwebbplats ”Klimat och 

miljö” och Gary Braasch webbplats ”World view of global warming”. Vidare presenteras de 

metoder jag använder och potentiella problem med dessa metoder. 

 

                                                 
14

 Brönnimann (2002), s. 87.  
15

 Hansen och Machin (2008), s. 777. 
16

 Höijer (2009), s. 6-7. 
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Kapitel fyra innehåller ikonografisk och semiotisk analys av utgallrat material från 

Expressens klimatwebbplats och Gary Braasch webbplats. Redovisningen av analys sker i 

flera steg med tillhörande underkapitel. 

 

Kapitel fem innehåller diskussion och presentation av rapportens slutsatser. Kapitel sex 

sammanfattar rapporten. 

 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

2.1. Medier och klimatförändringar 

Lars Palm är professor i planerad kommunikation och sammanfattar slående det förhållande 

mellan kommunikation och klimatfrågor som genomgående beskrivs av andra forskare;  

”Finns inte en inbyggd sexighet i ämnet måste kommunikatören själv ladda ämnet med 

känslor. Delvis är det samma grepp som används för att skapa närhet, som kan användas för 

att skapa känslor hos mottagaren: framför allt personifiering och konsekvensbeskrivningar i 

form av hot och löften”
17

 och konstaterar sedan ”Miljöfrågor är – beklagligtvis – lika 

ointressanta för ung som gammal”.
18

  

Denna insikt är ett återkommande tema bland forskare, där man, som beskrivet tidigare i 

bakgrundskapitlet, krasst konstaterar att frågan om klimatförändringar är en vetenskaplig 

disciplin som måste göras till populärkultur för att förstås av och engagera allmänheten. 

Sheldon Ungar beskriver den naturliga kopplingen till populärkultur som ”...the selling of a 

social problem is not done in a vacuum”
19

 och spekulerar sedan kring hur relevanta ”issue 

cultures” måste uppstå för att engagera en allmänhet till både förändrat beteende och politisk 

förändring.
20

 Doyle citerar Anders Hansen som menar att miljöfrågorna måste både bli 

identifierade och definierade som sociala problem och föras fram till allmänheten innan de, 

precis som andra sociala problem, upplevs och förstås som just problem.
21

 Hur frågan om 

klimatförändringar blir både relevant, förståelig och tillräckligt ”sexig” för att hamna på 

medierna och allmänhetens dagordning är således en fråga som studeras utifrån flertalet 

diskurser.  

 

Ytterligare problem med att väcka allmänhetens intresse, spekulationer och fantasi kring 

frågan om klimatförändringar ligger i själva klimatförändringarnas natur; en långsam process 

som varken uppfattas eller upplevs på individnivå.
22

 Från ett massmedieperspektiv uttryckte 

                                                 
17

 Palm (2006), s. 62. Palm har tidigare i texten haft en utläggning om att journalister ibland talar om ”sexiga” 

ämnen; ”ämnen vars blotta omnämnande skapar känslor” (s. 62).  
18

 Ibid. 
19

 Ungar (2007), s.81. 
20

 Ungar (2007), s. 87.  
21

 Doyle (2007), s. 133-134.  
22

 Brönnimann (2002), s. 89. 
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en miljöjournalist på brittiska BBC sig så här ”…global warming is very difficuly because 

you can’t actually see global warming.”
23

 Den uppenbara kollisionen sker därmed mellan 

massmedier å ena sidan, som förespråkar ett bild- och nyhetsspråk av ”här och nu”, och 

osynliga, långsamma och utvecklingsbetingande miljöfrågor å andra sidan.
24

 

 

Som nämnt inledningsvis anser Sheldon Ungar att vetenskapen och dess komplexitet behöver 

avkodas och ge utrymme för fantasi för att accepteras och förstås av allmänheten.
25

 Flera 

forskare menar att denna avkodning sker genom visualiseringar och att dessa visualiseringar 

appellerar till känslor för att få genomslagskraft hos allmänheten. 

 

2.2. Bilder och känslor 

Känslor och bilder är intimt förknippade med varandra. Nedan anges teorier kring känslor i 

förhållande till bilder, för att sedan mer ingående gå in på bildsemiotik i punkt 2.3. 

 

Att det finns en stark koppling mellan känslor och sociala kognitioner, det vill säga det sätt på 

vilket människor tillgodoräknar sig social information, börjar bli allt mer uppmärksammat.
26

 

De tankar vi tänker är inte att se som fristående från våra känslor utan snarare finns en intim 

koppling dem emellan; ”emotions are feelings that accompany thinking”.
27

  I och med att 

känslor är så intimt kopplade till vårt agerande i olika situationer och frågor blir också känslor 

en viktig beståndsdel i att väcka engagemang och intresse kring klimatförändringar. Höijer 

beskriver det självklara i detta genom att peka på att människors förmåga att agera rationellt 

och engagera sig i demokrati är kopplat till själva förmågan att känna känslor.
28

  

 

Brönnimann kallar bilder för ”part of the interface between science and public”
29

, alltså en av 

dessa avkodningsmekanismer beskrivet av Ungar. Hélène Joffe kopplar ihop känslor och 

bilder genom att påvisa att trots händelser är distanserade till oss i tid eller rum kan starka 

känslor upplevas när dessa förmedlas via bilder: ”Not only fear, but also engagement and 

concern can be stirred by visuals”
30

 och skriver vidare att ”visuals force people to engage with 

their own emotions”.
31

  På samma sätt som känslor och tankar går hand i hand, och ej bör ses 

som fristående från varandra, så bör också visuellt material ses som ständiga bärare av 

känslor.
32

  

 

                                                 
23

 Doyle (2007), s. 131. 
24

 Doyle (2007), s. 129. 
25

 Ungar (2007), s. 83. 
26

 Höijer (2009), s. 5. 
27

 Ibid. 
28

 Höijer (2009), s. 6. 
29

 Brönnimann (2002), s. 88 
30

 Joffe (2008), s. 85. 
31

 Joffe (2008), s. 89. 
32

 Höijer (2009), s 6. 
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2.2.1. Höijers rapport om känslor 

Höijer föreslår att känslor kopplade till rapportering av klimatförändringar kan studeras 

utifrån aspekterna emotionell förankring (emotional anchoring) och objektifiering 

(objectification). Dessa aspekter refererar till kommunikativa processer där känslor, negativa 

eller positiva, knyts samman med språk eller bilder, på olika sätt förekommande inom 

massmedier.
 33

 Höijer menar att just denna förankring och objektifiering gör det okända känt 

genom att nyhetstexter och bilder kopplar till ett antal av henne identifierade känslor.
34

 Att 

göra det okända känt bör ses i ljuset av tidigare nämnda svårigheter att föra fram den 

komplexa frågan om klimatförändringar till allmän kännedom. Höijer exemplifierar sitt 

resonemang med följande bild: ”Objectifying climate change by pictures of a lonely polar 

bear cub on a melting ice floe – as done int film An Inconvenient Truth – anchors the 

phenomenon in emotions of pity and compassion”.
35

  

Höijer studerade nyhetsmaterial kring klimatförändringar från kvällstidningen Aftonbladet 

och nyhetsprogrammet Rapport och identifierade fem kategorier av känslor som materialet 

appellerade till; rädsla, hopp, skuld, medlidande och nostalgi.
36

 Dessa känslor undersöktes 

sedan ingående utifrån ett brett perspektiv på nyhetstexter som inkluderade både text och bild, 

och la därmed en bra grund för vidare undersökning av bildmaterial. I sin rapport går Höijer ej 

in på detaljer om hur undersökningen gick till men visar att hon använde sig av omfattande 

protokollföring där känslor analyserades i kombination med förankring (namngivning, 

tematisering, distinktioner, metaforer) och objektifiering (ontologisering, personifisering).
37

 

För att försäkra validering valdes ett litet antal objekt ut för individuell analysering.
38

 Genom 

att utgå från emotionell förankring och objektifiering blir visualiseringarna av 

klimatförändringar någonting undersökningsbart och kan behandlas som en social 

representation jämförbar med andra sociala fenomen.
39

  

Höijer ifrågasätter om anspelningar på känslor verkligen hjälper allmänheten att förstå frågan 

om klimatförändringar, men pekar på att känslor kan öka engagemang (vilket enligt Palm 

också är av primär betydelse, framför kunskap
40

). Vidare diskuterar Höijer i sin konklusion 

om känslor av oro och rädsla kring klimatförändringar kan leda till fanatism och extremism
41

. 

Sammanfattningsvis anser hon att konstruktiv och medveten emotionell förankring kan leda 

till att medier rapporterar om ämnet på ett engagerande sätt
42

. 

 

2.2.2. Sanning 

En återkommande tes bland flera forskare är att ju lättare en människa har att återkalla ett 

minne av exempelvis bilder, ju större chans är det att detta minne får påverka handlingar och 

                                                 
33

 Höijer (2009), s. 4. 
34

 Höijer (2009), s. 16. 
35

 Höijer (2009), s. 4. 
36

 Höijer (2009), s. 5, 7, 16. 
37

 Höijer (2009), s. 7. 
38

 Ibid. 
39

 Höijer (2009), s. 17. 
40

 Palm (2006), s. 59. 
41

 Höijer (2009), s. 19. 
42

 Ibid. 
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beslut.
43

 Ralph Tench och Liz Yeomans visar även att från ett PR-perspektiv där syftet är att 

öka allmänhetens kännedom är det önskvärt att arbeta med upprepning och igenkänning: ”… 

to inform, to persuade – even manipulate”.
44

  

 

När det kommer till visuellt material utmanas vi inte att reflektera och kritisera på samma sätt 

som vi gör med text och/eller verbalt material: ”Visuals are readily absorbed in an unmediated 

manner because viewers are not generally provoked to reflect on or deconstruct them in the 

way that occurs in relation to verbal material”.
45

 Sanningshalten i något berättat visuellt, 

såsom bilder, blir därmed väldigt ”hög” i och med att bilder förväntas vara sanna till annan 

grad än exempelvis text och verbalt material.
46

 Julie Doyle har undersökt Greenpeace 

strategier och deras medvetna arbete med bilder under devisen ”seeing is believing”
47

 – ett 

synsätt som understryks av Mike Hulme: ”Although the use of pictures and scenario 

narratives are influenced by the emergent probabilities that science, or scientists, places on 

them, these forms of communication often transform the emergent scientific insights and 

endow them with much greater certainty than is warranted”.
48

 Detta påvisar alltså återigen att 

bildmediet i sig självt bidrar till sin egen höga status i förhållande till sanning genom sin 

själva form som just bild. Gunther Kress och Theo van Leeuwen föreslår även att 

sanningsbegreppet i visuellt material lätt förflyttas från empirisk sanning till en 

”sinnesvisshet”, en form av känslomässig sanning, som bland annat uppstår vid mer abstrakta 

visualiseringar eller när bilders färger eller detaljer förstärks
49

: även om vi förstår att bilden 

blivit modifierad ålägger vi den ”sanning” på ett annat plan.
50

 

 

2.3. Bildsemiotik 

Det mest kortfattade sättet att förklara semiotik är ”läran om tecken”.
51

 Medan många 

analyser kan göras av bilders komposition och form så behandlar den semiotiska analysen 

snarare bildens innehåll, och vad som vill sägas med detta innehåll.
52

  

 

Stilbildande i bildsemiotiken har bland annat varit Roland Barthes, med sin bok ”Élements de 

sémiologie” (Semiotikens element). Barthes och flera med honom delar upp bilden i två 

meningsnivåer; den uppenbara meningen och den underliggande – denotation och 

konnotation.
53

 Denotation visar på vad som avbildas i bilden och anses överensstämma med 

den naturliga världen. Konnotation å andra sidan beskrivs ibland som bildens ”kulturella 

associationer”; de bi- eller medbetydelser vi kan läsa in i bilden.
54

 Medan det denotativa är 

                                                 
43

 Joffe (2008), s. 85. 
44

 Tench och Yeomans (2006), s. 194. 
45

 Joffe (2008), s. 85. 
46

 Ibid. 
47

 Doyle (2007), s. 145 
48

 Hulme (2004), s. 10 
49

 Hansen och Machin (2008), s. 13. 
50

 Ibid. 
51

 Östbye m.fl. (2004), s. 66. 
52

 Waern (2004), s. 38. 
53

 Barthes (1964), s. 89 ff. 
54

 Waern (2004), s. 38 ff. 
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klart enklare att ”ta på” och analysera, så blir de konnotativa fälten svårare att analysera 

eftersom det, som Peter Cornell (m.fl.) skriver ”inte finns på bilden utan i mottagarens 

hjärna”.
55

 

 

Roland Barthes menar att de processer som ligger bakom denotation och konnotation ligger 

till grund för hur myter växer fram och slår rot i ett samhälle.
56

 I detta kan konnotationer 

ibland komma från ett annat håll istället för att vara resultatet av vår egen fantasi, och bör 

därför istället kallas för myt. Cornell skriver ”myten kan nämligen aldrig existera av sig själv. 

Den behöver självfallet ett ideologiskt stöd som ”backar” den men framför allt ett 

underliggande system som den likt en parasit kan suga näring ifrån”
57

 och konstaterar således 

”konnotationer kan också vara något bindande och förlamande, något som befäster fördomar 

och halvsanningar”.
58

 Vi går vidare in på detta nedan där jag sammanfattar några 

undersökningar som påvisat de konnotationer människor kopplar till bilder av 

klimatförändringar. 

 

2.3.1. Urbilder, och semiotik enligt Pierce 

I Julie Doyles undersökning av Greenpeace arbete med visualiseringar av klimatförändringar 

förklarar Alison Anderson att vissa bilder tycks ha grundläggande ”carrying capacities” som 

blir symboler och ikoner människor lätt kan identifiera sig med.
59

 Kommunikationsvetaren 

och Art Directorn Bo Bergström utvecklar detta genom att presentera teorin om ”arketyper” 

eller ”urbilder”. Urbilder är bilder som kopplar till det djupt mänskliga och omedvetna, som 

enligt teorin har sin utgångspunkt i människans genetiska arv.
60

 Bergström skriver: ”Därför är 

det inte för inte vi i många olika sammanhang ofta ser bilder med förföriska vyer av hav, vind 

och vatten som bakgrund i exempelvis bilreklam”.
61

 

 

Centralt inom semiotiken är, som antyddes inledningsvis, hur man ser på tecken. Enligt 

Charles Sanders Pierce, ytterligare en av semiotikens förgrundsfigurer, består bilder av tecken 

som står i förhållande till både betraktaren och verkligheten.
62

 Tecken kan uppfattas av våra 

sinnen och är öppet för tolkning enligt två grundprinciper: 1) Tecknet betyder något i 

förhållande till ett verkligt objekt (exempelvis att vi sett färgen röd så många gånger att när vi 

ser det igen förstår vi att färgen är tecknet för röd). 2) Tecknet får sin betydelse i förhållande 

till andra tecken (på grund av en kulturell överenskommelse).
63

 För att vidare förstå hur 

tecken analyseras kan Pierces modeller användas som en del av undersökningsproceduren. 

Modellerna hjälper att identifiera vad som är vad och kan sedan användas för att förstå 
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betydelser.
64

 Nedan förklaras två av Pierces modeller. 

 

För att studera bildens betydelse kopplar Pierce samman tecknet, användaren och den externa 

verkligheten och kallar sambanden för tecken, interpretant och objekt. De tre kan endast 

förstås i relation till varandra.
65

 John Fiske förklarar Pierce kategorier (nedan) så här: ”Ett 

tecken är något som för någon står för något i viss bemärkelse eller kapacitet. Det är riktat till 

någon, det vill säga skapar ett motsvarande tecken i personens medvetande, eller möjligen ett 

mer utvecklat tecken. Tecknet som det skapar kallar jag interpretanten av det första tecknet. 

Tecknet står för något, dess objekt”.
66

 

 

 

Figur 1. Visar förhållandet mellan tecken, interpretant och objekt. Pilarna är dubbelriktade eftersom de tre faktorerna 

endast kan förstås i relation till varandra.67 

 

För att kunna analysera ett budskap som består av olika element grupperar Pierce ovan 

nämnda tecken i tre teckenkategorier; ikon, index och symbol.
68

 Dessa kategorier visar på 

förhållandena mellan tecknet, objektet och interpretanten och ett tecken kan därför vara både 

en ikon, ett index eller en symbol, eller bara en av dem.
69

  Waern, Pettersson och Svensson 

skriver att ikoner har en likhet med det ikonen representerar; även om perfekt avbildade 

ikoner inte finns, det är alltid nyanser, så finns ett mått av verklighet i ikoner.
70

 En symbol är 

å andra sidan något som i ett visst sammanhang representerar något annat, och inte har en 

likhet med det den representerar.
71

 Exempelvis är det röda ljuset ett ”trafiktecken” som förstås 

i trafiken som exempelvis ”bromsande bil”.
72

 Slutligen är index någonting som har ett direkt 

samband med objektet, som en hänvisning till något eller något som pekar mot någonting 

annat.
 73

  Exempelvis är rök ett index på eld, det vill säga röken hänvisar till att det finns eld. 

Nedan visas en förklarande modell enligt kommunikationsteoretikern John Fiske. 
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Figur 2. Kategoriseringar av Pierce tecken, enligt Fiske. 74 

 

Fiske skriver att Pierce ansåg att ovanstående modell var ”den mest användbara och 

fundamentala modellen av teckens natur.”
75

 Ytterligare begrepp användbara vid analys är de 

Bitte Alling-Ode kallar för metonym och metafor.
76

 Metonym representerar en mindre del av 

den större helheten (ex. en trädkrona representerar hela trädet), medan metafor är en 

”förkortad liknelse”.
77

 

 

2.3.2. Miljöbilder som ikon, index och symbol  

Som tidigare noterat finns teorin om urbilder representerat hos forskare. Doyle skriver att 

visuella skildringar av miljö genom tiderna på många sätt kommit att definiera just vad miljö 

är och hur miljö ska förstås.
78

 Doyle skriver vidare att dessa bilder ”become icons or symbols 

for a wide range of concerns that people can easily identify with”.
79

 Detta torde visa på, 

urbilder eller ej, att ett visst mått av förförståelse kring hur miljö ska förstås är etablerat hos 

västerländsk allmänhet via en kollektiv historisk relation till miljöbilder. Förförståelse, 

medveten eller ej, är också en viktig aspekt som avgör hur människor mottar ”singaler” från 

medier på olika sätt.
80

 Hansen och Machin diskuterar hur bildbanken Getty Images hjälper 

denna process genom att distrubera en viss form av miljöbilder till världens nyhetsmedier. 

Hansen och Machin undersökte de processer som sker då efterfrågan på miljöbilder ökar och 

dessa anpassas och kategoriseras utifrån ett marknadsföringsperspektiv.
81

 

 

Den tidigare forskningen visar även på de former av ”kulturell överenskommelse” som Pierce 

diskuterar ovan. I en amerikansk undersökning av Anthony Leiserowitz mättes känslor genom 

att människor fick associera ord till begreppet ”global uppvärmning”.
82

 Leiserowitz skriver att 

”associations to melting glaciers and polar ice were the single largest category of 

responses…” och argumenterar sedan att just dessa bilder också är de mest framträdande 
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skildringarna av klimatförändringar som den amerikanska allmänheten fått ta del av.
83

 

Leiserowitz skriver vidare att dessa bilder ”demonstrate that when Americans think of global 

warming, they are already predisposed to think of melting ice and glaciers in the Arctic with 

strongly negative affect. Thus the frame for illustrating the severity of climate change in the 

Arctic is already well established in the American mind.”
84

 Denna koppling mellan den 

osynliga företeelsen “klimatförändringar” och de synliga bilderna av smältande isar vill jag 

hävda kan kopplas ihop med Pierce beskrivning av ikon, index och symbol, nämnd ovan. Det 

tycks nämligen vara när bilder blir till ikoner, index eller symboler som de blir etablerade 

föreställningar om exempelvis klimatförändringar, tydligt visualiserat via Leiserowitz 

undersökning. 

 

Hulme föreslår att ikoniseringar av välkända delar av naturen (exempelvis en bild 

föreställandes stora barriärrevet, eller en bild av en orkan över en välkänd stadsarktitektur 

som New York etcetera) kan leda till att både allmänheten, politiker och media lättare tar till 

sig frågan om klimatförändringar när klimatförändringars påverkan på ikonerna påvisas.
85

 

Julie Doyle använder istället ordet index och menar att även om fotografier (vilket är vad hon 

undersökt) av naturen säger mycket litet om klimatförändringars påverkan, så kan bilder som 

visar förstörelse, som ett hus i floden eller en förödande orkan, verka som index på 

desamma.
86

 Det intressanta blir därmed när bilder som är ikoner också blir index.
87

 

 

3. Material och metod 
  

3.1. Urval och material 

För att relatera de känslor kategoriserade av Höijer till visualiseringar av klimatförändringar, 

samt utforska vilka bildsemiotiska teorier dessa kan sammanlänkas med, har jag valt ut två 

källor som aktivt och uttalat förmedlar visualiseringar av klimatförändringar. 

 

En del av debatten om klimatförändringar sker via Internet, där både traditionella massmedier 

och aktivist- och intressegrupper lägger allt större fokus.
88

 Stora delar av nämnda 

organisationers material från andra medier än Internet står också att återfinna via deras och 

andras webbplatser. Min avgränsning för insamling av material har därför skett till Internet. 

 

Jag har vid insamling av materialet sökt komma nära källor som läses och besöks av en 

procentuellt större del av det som kan kallas ”allmänheten” än andra källor. Jag har därför 

redan i inledningsskedet sållat ut exempelvis små och nischade bloggar och hemsidor med låg 
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besöksstatistik, då dessa inte kan anses vara representativa och relevanta för en undersökning 

av bilder som en större del av allmänheten tar del av. Jag har vidare sökt att finna det dubbla 

perspektivet av utövande konstnär/fotograf å ena sidan och gatekeeper å andra sidan. De två 

har snarlika syften men närmar sig frågan om klimatförändringar från två olika håll. Alling-

Ode skriver att fotografen ”väljer sitt motiv med omsorg”
89

, medans gatekeeping mer syftar 

till det selektiva utväljande av material massmedier gör i förhållande till vilka nyheter de vill 

presentera.
90

 Även om både motiv och nyhetsmaterial väljs med omsorg så utgår fotografen 

från motivet och massmedier från nyheten, vilket också är där de möts. Det är dock värt att 

ifrågasätta om gatekeepers har samma roll på Internet som de naturligt har i mer traditionella 

massmedier, Denis McQuail skriver: ”Access is now also possible without reliance on the 

various gatekeepers that always restrict and control the flow of content in more traditional 

media.”
91

  

 

De två källor till material jag kommer undersöka är kvällstidningen Expressens 

klimatwebbplats ”Klimat och miljö” och den amerikanska miljöfotografen Gary Braasch 

webbplats om den globala uppvärmningen – ”World view of global warming”.  

 

De två största svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen tillhandahåller snarlika 

webbplatser om klimatförändringar, mer eller mindre inbäddade i deras större webbplatsers 

layout men som egna avdelningar . Då Birgitta Höijers undersökning gjordes på material från 

kvällstidningen Aftonbladet finner jag en kontinuitet i att välja kvällstidningen Expressens 

webbplats framför andra icke kvällstidningars webbplatser. Expressens avdelning är i detta 

fall mer tillgänglig än Aftonbladets då den är tillgänglig via egen nischad URL (se nedan). 

Expressens webbplats når en bred målgrupp med 1 855 488 unika besökare vecka 20 2009, 

vilket gav en åttondeplats på svenskt KIA-index samma vecka.
92

 KIA-index är en svensk 

standardmätning för svensk trafik på webbplatser med annonser.
93

 Den höga rankingen på 

KIA-index indikerar att Expressen når ut till en stor del av det som kan kallas för 

”allmänheten”. Expressens specifika underavdelning ”Klimat och miljö” 

(expressen.se/klimathotet), som är ämnet för analysen, rankas på plats 17 på sökorden 

”klimatförändringar” och ”bilder” på Internetsökmotorn Google vecka 21 2009. 

 

Gary Braasch är en världsberömd amerikansk miljöfotograf vars foton publicerats av bland 

annat BBC och CNN. Braasch har gett ut flera fotoböcker på temat klimatförändringar och 

kallar sig själv för en ”environmental photographer who for 25 years has reported on natural 

history in many parts of the world”.
94

 Braasch webbplats ”World view of global warming” är 

ett arkiv och en uppsamlingsplats för ett tioårigt dokumenteringsprojekt av klimatförändringar 

som enligt samma webbplats beskrivs som ”the only dedicated climate change science and 

response documentation project independently undertaken by a photojournalist.”
95

 Under det 
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tioåriga projektet, som började i Antarktisk 1999, har även flertalet böcker getts ut 

uppbackade av bland annat Al Gore.
96

 På sökorden ”climate change” och ”photos” hamnar 

Braasch webbplats på en andra plats hos Internetsökmotorn Google vecka 21 2009. Enligt 

statistik och informationsverktyget Alexa har Braasch webbplats en trafikrankning på 357 768 

vecka 21 2009.
97

 Då Braasch foton har en bred spridning både via hans egen och andras 

webbplatser utgör hans foton ett bra underlag för de sorters foton jag vill ha med i min 

undersökning. 

 

3.2. Metod 

Metoden för min analys bygger på de två delarna presenterat i syftet: en semiotisk bildanalys 

av materialet och en relatering till Höijers rapport om känslor och bilder. Materialet nämnt 

ovan systematiseras och kategoriseras för att vara representativt i förhållande till syftet.
98

 Bitte 

Alling-Ode skriver att när systematisering sker kan materialet minskas till ett tiotal bilder, 

eller färre, som får representera temats innehåll och dess motsättningar.
99

 

 

Efter systematisering och minskning av antalet bilder, vars process beskrivs under rubriken 

”Tillvägagångssätt” nedan, använder jag mig av en ikonografisk analys för att bana väg för 

den semiotiska analysen. Den ikonografiska analysen hjälper mig således att konkretisera det 

abstrakta i de bilder jag ämnar undersöka – för att underlätta mitt arbete med den semiotiska 

analysen, förklarad nedan.  

Via ikonografisk analys särskiljer jag bildernas primära betydelse, vad bildens tecken betyder 

i första hand, mot samma teckens sekundära betydelse – samt dess innehåll.
100

 Den 

ikonografiska analysen sker i tre nivåer. Det första nivån är en motivbeskrivning som varken 

kräver specialvetande eller fackkunskaper. I denna nivå, som kallas för preikonografisk nivå, 

avläser vi enkla former som ett träd, en människa etcetera.
101

 I den andra nivån – den 

ikonografiska nivån – försöker vi identifiera vem eller vad som avbildats. Om vi på denna 

nivå exempelvis kan identifiera en historisk person så är det avgörande för hur vi tolkar 

bilden.
102

 Den sista nivån, ikonologisk nivå, är en sammanfattande tolkning som sätter in 

bilden i en kulturell, samhällelig och historisk kontext. Denna nivå förutsätter att analysen 

väger in uppgifter om det samhälle, kultur och idéhistoriska samt politiska klimat bilden blev 

till i. I den ikonologiska nivån tolkas bilden som en av dess kultur skapad produkt.
103

  

 

Den semiotiska bildanalysen kommer utgå från de semiotiska teorier presenterade i kapitlet 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I detta kommer jag analysera och 

klassificera de tecken som utgör bilderna och sedan gruppera tecknen i huvudsak i grupperna 
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ikon, index och symbol. Tecknen i sig utgörs av mindre delar såsom grundelement, 

delbetydelser och helhetsbetydelser.
104

 Dessa mindre delar går ner på detaljnivå där 

grundelementen exempelvis kan vara de små punkter som utgör ett foto, delbetydelserna är de 

minsta delar man kan tolka och helhetsbetydelsen är en helhetssyn på de två första.
105

 Dessa 

grundelement kommer dock ej utvecklas vidare i analysen, om de ej visat sig specifikt viktiga 

för att förtydliga något i den bredare analysen och/eller helhetsperspektivet. Vidare kommer 

Fiskes modeller av Pierce kategoriseringar vara behjälpliga i analysen. 

 

De fem kategorierna av känslor presenterade av Höijer kommer att appliceras på mitt material 

via samma begrepp som Höijer; begreppen emotionell förankring och objektifiering. De fem 

kategorierna är rädsla, hopp, skuld, medlidande och nostalgi. Jag kommer på samma sätt som 

Höijer jobba med öppna kategorier för att kategorisera mitt material.
 106

 Skillnaden med min 

undersökning är att jag kommer använda de semiotiska teorierna och Höijers fem kategorier 

sida vid sida för att komplettera varandra. Jag kommer söka förstå de fem känslokategorierna, 

utarbetade från teorier om sociala representationer
107

, med hjälp av de semiotiska teorierna 

och modellerna. 

 

3.3. Metodproblem 

Alling-Ode skriver att vid bildanalys är det inte i huvudsak intressant med privata 

associationer, utan dessa associationer måste istället förankras i de överenskommelser aktiva i 

den kultur bilderna förekommer i.
108

 Alling-Ode bekräftar därmed tidigare forskning genom 

att påpeka att även metoden för analys måste ta hänsyn till det sammanhang i vilket bilder och 

tecken visas i.
109

 Då jag oundvikligen har med mig förförståelse och privata associationer 

utifrån uppväxt, kultur och bakgrund kan detta uppfattas som ett metodproblem. Samma sorts 

problem uppstår vid analys av känslor, där jag även där har med mig mitt privata 

förhållningssätt till känslor. Metodproblemet ligger därmed i analysens själva utformning med 

inbyggd oundviklig subjektivitet. 

 

Ytterligare metodproblem står att finna i det faktum att jag utvecklar forskningen gjord av 

Höijer, men inte använder exakt samma metod som henne. Höijer baserade sin analys på 

teorier om sociala representationer och utvecklade kategorier av känslor utifrån dessa teorier, 

som materialet sedan kategoriserades under.
110

 Det kan argumenteras att eftersom jag 

använder de kategorier framtagna av Höijer men applicerar dem på en semiotisk analys 

kommer de två undersökningarna ej vara jämförbara, vilket också kan argumenteras vara av 

mindre vikt vid en utvecklande studie. 

 

Vidare metodproblem kan finnas i att jag använder mig av representativa bilder, istället för en 

                                                 
104

 Alling-Ode (2000), s. 149. 
105

 Ibid. 
106

 Höijer (2009), s. 7. 
107

 Höijer (2009), s. 6-7. 
108

 Alling-Ode (2000), s. 149-150. 
109

 Alling-Ode (2000), s. 147. 
110

 Höijer (2009), s. 7. 



 

 

18 

 

analys av hela materialet från de två undersökta webbplatserna. Mänsklig faktor och 

felmarginal i utväljande av ”representativa bilder” är att beakta. 

 

3.4. Tillvägagångssätt 

I inledningsskedet har jag i listform med enkla nyckelord kategoriserat bilderna från 

Expressens webbplats ”Klimat och miljö” och Gary Braasch webbplats ”World view of global 

warming” – se bilaga 1 och 2. Jag valde att kategorisera allt material för att få en bättre 

överblick över materialet. 

 

Expressens webbplats fungerar som en lång startsida med flera ingångar till undersidorna, där 

artiklarna radas uppifrån och ner på startsidan. Startsidan uppgick till 71 bildsegment, där 

varje segment kan innehålla en eller flera bilder och dessa bilder står i relation till varandra. 

Bildsegment definieras som layoutmässigt avgränsat mot andra närliggande bildsegment 

och/eller text och övrig layout. Avgränsning kan exempelvis ske med ett markant vitt 

utrymme mellan ett bildsegment och ett annat, som står som markör för att dessa bildsegment 

inte hör ihop. Ej medräknat är layoutmaterial så som logotyp, färgblock och disposition. 

Kontexten runt de redaktionella bilderna, såsom annonser och rubriker samt brödtext, 

omfattas inte heller av kategoriseringarna. Den runtomliggande kontexten och 

helhetsperspektivet är både intressant och viktigt men jag har valt att mer explicit rikta in mig 

på bilderna och fotona i sig, och inte deras relation till kringliggande text och kontext. I vissa 

fall har Expressen bakat in rubriker och/eller text i bilder och foton och då har jag valt att 

betrakta texten som en del av bilden, och i vissa fall som ordbild.
111

 Ordbilder kopplar enligt 

Christer Hellmark till den visuella delen av hjärnan och jämför texten med bilder istället för 

att bryta ner den till bokstäver.
112

 

 

Jag har efter samma princip som med Expressens webbplats listat och kategoriserat bilderna 

från Gary Braasch webbplats. Även här har jag explicit riktat in mig på bilderna i sig, och inte 

den omkringliggande kontexten. Braasch webbplats använder tydligare undersidor och 

underkategorier än Expressens webbplats, och jag har kategoriserat de mest relevanta av 

dessa. De bilder som är med i listan (bilaga 2) är från de 12 huvudsakliga innehållssidorna 

(undersidor) på webbplatsen, och inte de övriga fem sidorna som innehåller kontaktuppgifter, 

referenser etcetera. De tolv sidorna har titlarna Climat News & Photos, Antarctica, Arctic, 

Alaska, Glaciers, Coastlines, Temperate Zone, England, Weather, Oceans, About global 

warming och Paleoclimate. Det totala antalet bildsegment listat från Braasch webbplats 

uppgår till 115 bildsegment. Snarlika bilder och upprepning av bildsegment sker på vissa 

undersidor, men av skiftande storlek och beskärning – och har därför behandlats som nytt 

enskilt bildsegment när det förekommer. 

 

Efter kategorisering av bilderna valde jag ut ett antal bilder representativa för det totala 

materialet, baserat på de kategorier materialet delats in i (se bilaga 1 och 2). En bild betraktas 

som representativ då den är typisk för den kategori den är tagen ur, det vill säga en vanligt 
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förkommande typ av bild. Den första gallringen gav 12 representativa bildsegment från 

Expressens webbplats och 21 från Gary Braasch. Dessa jämfördes sedan sinsemellan och för 

noggrannare analys valdes 14 bildsegment ut; 6 från Expressen och 8 från Braasch.  

4. Ikonografisk och semiotisk analys 
 

 

Vid en enkel sökning efter bilder via sökmotorn Google får vi i maj 2009 en bekräftelse på 

alla de tidstypiska skildringar av klimatförändringar som nämndes i kapitlet om tidigare 

forskning. Bland de topp tio första resultaten på sökningen ”climate change” återfinns de 

smältande isarna, isbjörnarna på isflaken, orkanen och till och med huset i floden. På den 

svenska sökningen ”klimatförändringar” hittas samma sorts bilder, med överraskande fler 

isbjörnar. Att liknande bilder återfinns i det insamlade materialet från Gary Braasch och 

Expressens webbplatser känns därmed inte förvånande. 

 

I punkt 4.1 och 4.2 går jag igenom den inledande analysen av det utgallrade materialet. Det är 

dock värt att nämna att då alla bildsegment är tagna ur sammanhang berörande 

klimatförändringar kommer Pierce analysmodeller först komma till pass när detta tas i 

beaktande, senare i kapitlet. 

 

4.1. Ikonografisk analys och emotionell förankring; bildsegment från Expressens 

klimatwebbplats 

De kategoriserade bilderna från Expressens klimatwebbplats ”Klimat och miljö” uppgick till 

71 bildsegment. Av dessa valdes 6 bildsegment ut till representativa för materialet, mer 

utvecklat nedan. I de kategorier som de 71 bildsegmenten delades in i blev kategorin 

”människor” den överlägset största kategorin, med 28 bildsegment av det totala materialet. 

Flera av bilderna i denna kategori bestod av reporterbilder av olika slag och/eller bilder på 

publika personer. Intressant att notera är även att 10 av de totalt 71 bildsegmenten visade 

isbjörnar. I kategorin ”djur”, med totalt 19 bildsegment, var 7 bilder på isbjörnar – alltså lite 

mindre än hälften av kategorin. 

 

4.1.1. Expressen; djur  

 
Figur 3. Expressen 
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Figur tre visar former av is och/eller snö skiftandes i olika toner av blått och vitt. Formerna 

omges av mörkblått vatten och i bakgrunden syns samma vatten. Ovanpå två av formerna 

syns två vita isbjörnar tittandes mot kameran, en på varsin form. Den ikonografiska analysen 

visar samma sak som den preikonografiska beskrivningen ovan; nämligen två vita isbjörnar 

på is och/eller snö.  

 

Den emotionella förankringen appellerar potentiellt till känslorna ensamhet och utsatthet då 

de två isbjörnarna ser ut ha väldigt lite fast mark att uppehålla sig på, och övrigt omkring dem 

är vatten. Från betraktarens synvinkel kan därmed känslan av skuld, medlidande och rädsla 

väckas utifrån Höijers känslokategorier. Medlidande är mest uppenbart då vi via emotionell 

förankring jämför bilden och tolkar den utifrån liknande bilder av ensamhet och utsatthet, 

exempelvis bilder av människor på en öde ö eller känslan av att vara uppträngd i ett hörn. 

Skuld och rädsla är underordnade känslor utifrån perspektivet av oss, människorna, som 

ansvariga för isbjörnarnas situation samt att även vi kan hamna i liknande situation (med 

exempelvis minskade landmassa på grund av översvämningar).  
 

 

 
Figur 4. Expressen 

 

Figur fyra är uppdelad i två segment som står i relation till varandra, det vänstra segmentet 

något större än det högra. Den preikonografiska beskrivningen av figur fyra visar åtta unga 

människor stående nära varandra inomhus med fönster i bakgrunden och bord med papper på 

i förgrunden. Segment två av figur fyra visar en ung brun orangutang med otydlig bakgrund 

och en smal gren med gröna löv i förgrunden. Papperna framför de åtta unga människorna 

tycks ha tecknade avbildningar som liknar orangutangen samt palmträd, och visar därmed en 

av de flera relationer de två segmenten har till varandra. Den ikonografiska och ikonologiska 

analysen pekar vidare på att relationen mellan de unga människorna och den unga 

orangutangen uppstår primärt via att de alla är just unga. 

 

Figur fyra använder sig av två bilder som lätt appellerar till urkänslor - djur och barn.  Analys 

av emotionell förankring visar på de potentiella känslorna hopp och medlidande. Alla de åtta 

ungdomarna ler mot kameran och appellerar till betraktarens förförståelse och associationer 

till vad leende betyder. Nancy Etcoff, forskare inom kognitiv forskning, menar att det verkar 

som positiva känslor har ett universiellt tecken – nämligen leendet.
113

 Etcoff säger vidare att 

det äkta leendet (vilket inte bara uttrycks via läpparna utan via hela ansiktet) ”seems to be the 
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mark of true happiness”.
114

 Utifrån Höijers kategorier kopplar de leende ungdomarna därmed 

till positiva känslor av hopp via känslor av glädje och framtidstro. Att den unga orangutangen 

tittar rakt in i kameran med öppna lidelsefulla så kallade ”hundögon” kan väcka empati, och i 

sammanhanget känslan medlidande. De två segmenten relaterar därmed också till varandra 

via känslan av hopp å ena sidan och medlidande å andra; där hoppet ligger i de unga 

människornas stöd till den unga orangutangen (med vad denne kan tänkas behöva stöd med, 

enkom baserat på dennes ansiktsuttryck) snarare än tvärt om. Betraktaren kan instinktivt tolka 

orangutangens ansikte som fyllt av just ”ansiktsuttryck”, baserat på mänskliga associationer 

av detsamma.  

 

4.1.2. Expressen; människor 

 

    
Figur 5. Expressen                   Figur 6. Expressen 

 

Figur fem och sex visar de två huvudsakliga perspektiv Expressen använder sig av vid 

visualiseringar av förhållandet mellan människor och miljö/klimatförändringar på Expressens 

klimatwebbplats; det negativa och det positiva perspektivet.  

 

Figur fem visar två segment som står i direkt relation till varandra och pekar på samma sak. 

De två segmenten är lika stora. Det vänstra segmentet visar en äldre kvinna och ett ungt barn 

sittandes på huk bland vad som verkar vara sopor och skräp. De två har asiatiskt utseende. Det 

högra segmentet visar en variant av det asiatiska fordonet ”tuk-tuk” som körs av vad som 

upplevs vara en man. Tuk-tuken är överlastad med vad som ser ut att vara skräp fastsurrat 

med linor och rep. I bakgrunden syns hus och asfalt. Den ikonografiska och ikonologiska 

analysen ger en helhetsbetydelse av ett skräpigt asiatiskt samhälle där människorna lever 

bland sopor. Analysen av den emotionella förankringen till figur fem lyfter fram att känslan 

av medlidande kan väckas hos betraktaren; medlidande inför andra människors situation att 

leva i och bland skräp. Då renhetsideal är rådande i västvärlden
115

, kan betraktaren ges 

intrycket av att det inte står rätt till i det samhälle fyllt med skräp som bilderna visar.
116

 

 

Figur sex visar en annan sida av mänskligt liv än figur fem. Figur sex visar en leende blond 

västerländsk kvinna på knä i jorden i en trädgård. Kvinnan tittar in i kameran. I bakgrunden 
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syns träd utan löv och ett gult hus. I förgrunden syns en röd blomma och gröna blad. Kvinnan 

tycks plantera något i jorden framför sig. Den ikonografiska och ikonologiska 

helhetsbetydelsen visar på att bilden andas en ”friskhet” där naturen blomstrar och kvinnan är 

nära naturen; delvis i ömsesidig symbios. Både det som ska planteras och det som vuxit upp 

syns i bild. Som nämnt under figur fyra påpekar Etcoff att leendet är ett universiellt tecken på 

positiva känslor.
117

 Den emotionella förankringen hos figur sex står därmed i kontrast till 

figur fem, där figur sex snarare utstrålar hopp om vad människa och natur kan åstadkomma 

tillsammans. 

 

4.1.3. Expressen; collage och illustrationer 

Expressen har flertalet collage på sin sida. Flera av dessa collage arbetar med ordbilder och 

inarbetning av text i bild. 

 

 
Figur 7.  Expressen  

 

Figur sju innefattar fyra huvudsakliga element sammanfogade till en bild, varav två av 

elementen är textblock. Det större av de två textblocken säger ”EXTREMVÄDER” med vit 

text på svart bakgrund och det mindre blocket säger ”SÅ MYCKET VARMARE BLIR 

VINTERN 2009” med vit text på röd bakgrund – båda skrivna med versaler. Nederdelen av 

figur sju visar två bilar körandes på en väg med vatten på och vatten sprutandes runt bilen 

närmast i bild. Tiden tycks vara kväll eller natt och bilarna tycks ha helljus på. Det sista 

elementet ligger till höger i bild och under textblocket ”SÅ MYCKET VARMARE BLIR 

VINTERN 2009”, föreställandes en karta över Norge, Sverige och Finland. Kartan skiftar i 

färger av gult, orange och rött indelat i olika fält. Ovanpå kartan, men inom respektive 

färgområde, syns temperaturer i vit eller svart text – exempelvis ”+2,0°C”. I den 

ikonografiska och ikonologiska analysen visar figur sju ett samhälleligt scenario där bilderna i 

collaget kompletterar varandra. Scenariot talar om förhöjda temperaturer som leder till en 

regnig vinter 2009 där bilarna, enligt bilden, kommer köra på vattenfyllda vägar. Kartan kan 

förstås som att fenomenet är landsomfattande – där rött och röda toner klassiskt står för både 

värme och alarmering.
118

 

 

I analys av emotionell förankring kan figur sju påstås måla upp en möjlig hotbild, som i första 
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hand har potential att appellera till känslan rädsla. Det stora textblocket ”EXTREMVÄDER” 

använder sig av förstärkelseordet ”extrem” som betyder både ”ytterst långtgående” och 

”ytterlighet”.
119

 Att väderleken kommer till ytterligheter som får konsekvenser såsom 

översvämmade vägar mitt i vintern kan potentiellt framkalla känslan av rädsla hos 

betraktaren. Användandet av röda färger är också alarmerande i sig.
120

 

 

 
Figur 8. Expressen 

 

Figur åtta är uppdelad i sex stycken lika stora fyrkanter, tre överst och tre under de övre. De 

tre övre har texten ”2007” i sina nedre vänstra hörn medans de tre nedre har texten ”2070” i 

sina nedre vänstra hörn. Den översta fyrkanten i det vänstra hörnet står i relation med 

fyrkanten längst ner i det vänstra hörnet, de två i mitten över och under står i relation med 

varandra och fyrkanterna överst och underst längst till höger står i relation med varandra. 

Skillnaden mellan de fyrkanter som står i relation med varandra är att den övre visar ett foto 

över hur ett ställe såg ut 2007 medans den nedre visar en spekulation och en illustration över 

hur samma ställe kan tänkas se ut år 2070. Vid preikonografisk analys tycks de tre övre 

fyrkanterna visa badstränder, semesterorter eller dylikt liggandes nära vatten. Alla bilder 

tagna från fågelperspektiv högt uppifrån. De tycks alla visa någon form av mänsklig 

bebyggelse nära de vatten de visar. De nedre fyrkanterna visar samma ställen men med 

betydligt mycket mer vatten. De landmassor med bebyggelse på från bilderna med året 

”2007” är i bilderna med ”2070” mer eller mindre täckta av vatten. Den ikonografiska och 

ikonologiska analysen visar på ett geografiskt omställande scenario där vatten kan stiga till år 

2070 över de områden där det år 2007 fanns land. 

 

Den emotionella förankringen till figur åtta kan delvis peka potentiellt på nostalgi och delvis 

potentiellt på rädsla. Nostalgin innefattar de badstränder och strandtomter som kommer 

försvinna fram till år 2070 (enligt tesen att det verkar ha varit bättre förr, eller snarare nu i 

nutid, än det kommer bli). På liknande sätt kan känslan rädsla förankras till fenomenet att det 

som verkar vara mänsklig bebyggelse på bilderna kommer svämma över och försvinna. Om 

detta driver människor, och mer eller mindre direkt eller indirekt betraktaren av figur åtta, på 
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flykt – då är det ett fenomen att frukta och vara rädd för. 
 

 

4.2. Ikonografisk analys och emotionell förankring; bildsegment från Gary Braasch 

webbplats ”World view of global warming” 

 

De kategoriserade bilderna från Gary Braasch webbplats ”World view of global warming” 

uppgick till 115 bildsegment. Av dessa 115 bildsegment har jag valt åtta stycken som 

representativa för materialet.  

 

Gary Braasch bilder spreds jämnt över nio stycken av mig definierade kategorier, där den 

överlägset största kategorin var kategorin ”Natur” med 37 bilder – det vill säga nästan precis 

en tredjedel av materialet. Kategorin ”Natur” utgörs av enbart renodlade naturbilder där 

naturen står i fokus, till skillnad från kategorin ”Natur och människor” med 15 bilder – där 

människa och natur tar upp likvärdig del av bilden eller står i samma fokus. Kategorin 

”Människor” (med människor i huvudsakligt fokus) utgörs av 23 bilder och 

”Djur/övervägande djur” av 16 bilder. Värt att notera är att Gary Braasch inte har lika många 

bilder på isbjörnar som Expressen (även om samma isbjörnsbild återanvänds på olika sätt tre 

gånger) utan väger snarare över på pingviner (fyra stycken av 16 djurbilder). 

 

4.2.1. World view of global warming; djur och natur 

 

 Figur 9. Gary Braasch 

 

Figur nio återkommer på Gary Braasch webbplats i olika format hela tre gånger, och kan 

därför anses som en bild Gary Braasch gärna lyfter fram. Figur nio i den preikonografiska 

analysen visar en vit isbjörn med nerböjt huvud gåendes åt vänster i bild på lerig mark. I 

förgrunden syns en lite sträng med vatten och i bakgrunden syns mer lerig och stenig mark, 

vad som liknar en svart tunna, mer vatten och en horisontlinje. Delar av bakgrunden är ur 

fokus och luften i bakgrunden tycks vibrera på det sätt luft vibrerar vid uppvärmning. I den 

ikonografiska och ikonologiska analysen tycks isbjörnen vara tagen ur sin kontext då vi 

historiskt och kulturellt kopplar isbjörnar till is och snö. 
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I analysen av emotionell förankring lyfts känslan medlidande fram potentiellt tydligare än de 

andra. Betraktaren kan uppleva isbjörnen som vilse och fördriven från sin ”naturliga” värld av 

snö och is, så som vi vanligen ser dem presenterade via massmedier etcetera. Isbjörnens 

nedböjda huvud kopplar till mänskliga associationer av att delvis söka efter något på marken 

och delvis uppgivenhet. 

 

            

Figur 10 Gary Braasch                        Figur 11 Gary Braasch 

 

Figur tio och elva representerar de natur- och djurbilder vanligt förekommande i materialet 

insamlat från webbplatsen World view of global warming. Figur tio är en i raden av 

blombilder och blommande naturbilder överlag. Vanligt förekommande är även fält och berg 

samt vatten.  

 

Figur tio visar ett fält med gula blommar med gröna stjälkar bland gröna strån. I bakgrunden 

bakom fältet syns högre träd, som tycks vara barrträd, samt vit och blå himmel bakom träden. 

Den ikonografiska och ikonologiska analysen visar samma sak som den preikonografiska 

analysen; nämligen gula blommor på fält. Blommorna är utblommade och kan kopplas till 

historiska tecken av livskraft, livsglädje och friskhet. Vid analys av figur tios emotionella 

förankring är den mest potentiella känslan ”hopp”. Hoppet kan framkallas ur en betraktares 

urbilder av grönska och blomning som något positivt och förknippat med vår, värme och 

sommar.  

 

Figur elva visar en gul fågel sittandes på en gren mitt i bild. Ur fokus runt fågeln syns gröna 

smala blad. Bakgrunden är mörk, grå och otydlig. I förgrunden fler grenar och blad i oskärpa. 

Ikonografisk och ikonologisk analys visar samma som föregående. Den emotionella 

förankringen kan av samma anledning som figur tio som lättas kopplas till hopp, men 

emotionell förankring är överlag otydlig/oklar. 
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4.2.2. World view of global warming; människor och natur och mänsklig åverkan på natur 

 

World view of global warming har flertalet bilder på människor på olika sätt aktiva i naturen 

och/eller interagerande med natur på olika sätt. En av de två bilder jag valt ut som 

representativa för materialet visar dessutom människans påverkan på natur, utan någon 

människa synlig i bilden (ett ”index på människan”, kan man kalla det).  

 

 

            
Figur 12. Gary Braasch                Figur 13. Gary Braasch 
 

 

Figur tolv visar i den övre delen av bilden två människor ståendes i ett vattendrag med vatten 

runtomkring sig och vatten upp till knäna. Den närmsta av de två människorna har sina händer 

nerböjda i vattnet. I förgrunden och på stenar på landen i förgrunden ligger en öppen låda med 

vad som ser ut som vetenskapliga instrument såsom sladdar, flaskor och ett svart avlångt 

objekt med skärm. I förgrunden även ett vitt oidentifierat objekt. I bakgrunden syns en grön 

landremsa med grönt buskage samt ljusblå himmel och vita moln. Via den ikonografiska och 

ikonologiska analysen antas att människorna tar prover på det vatten de står i och att 

”mätinstrumenten” i förgrunden används av människorna i vattnet. Helhetssynen på de 

samlade delbetydelserna pekar därför emot att någon form av forskning pågår. Den 

emotionella förankringen har potential att koppla till välkända positiva västerländska 

perspektiv på forskning och människor i naturen. Känslan hopp är den närmast identifierbara 

och utifrån en betraktares perspektiv mest potentiella känslan av de kategorier av Höijer 

kategoriserade. 

 

Figur tretton tycks stå i kontrast till figur tolv. Figur tretton visar en strand som möter vatten i 

mitten av bilden. Vattnet breder ut sig till något som kan vara hav – vilket tydliggörs av en 

stor men otydlig båt synlig vid horisontlinjen i bildens bakgrund. Från vänster i bild och över 

stranden ner mot vattnet syns flera rör i metall som tycks sluta vid och öppna sig vid 

strandkanten precis innan vattnet. I bakgrunden blå himmel, horisontlinje på havet samt två 

fåglar flygandes nära stranden och en fågel längre bort. I förgrunden mer strand samt vatten 
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som flyter in över stranden. Via den ikonografiska och ikonologiska analysen antas att rören 

som syns i bild är olika former av avloppsrör eller avledningsrör från fabriker. Denna 

koppling görs delvis på grund av rörens sterila och metalliska skepnad, igenkännande från 

liknande bilder. Trots detta syns inget direkt avfallsliknande material nära röret närmast i bild. 

Den emotionella förankringen till figur tretton kan potentiellt vara både skuld och rädsla. 

Både rädsla och skuld kommer ur antagandet att rören är avfallsrör och att vi människor med 

dessa för in någonting onaturligt i naturen och därmed förorenar stränder och hav. Rädslan är 

på grund av förstörandet av vår egen livsmiljö och skulden är kollektivt berörande då en 

betraktare kan uppleva sig delaktig i förstörandet.  

 

 

 
Figur 14. Gary Braasch 

 

Figur fjorton visar tre barn med ljusbrun hudfärg och svart hår sittandes och dinglandes med 

benen på en träterass. Nedanför barnens ben är en stor mängd vatten som också syns över 

större delen av bilden. Två av barnen har fötterna i vattnet. Bakom barnen och längre bort i 

bild syns byggnader och träd omringade av vatten. Den ikonografiska analysen tyder på att 

barnen är asiatiska och med sannolikhet bor i de byggnader porträtterade. Den ikonologiska 

analysen ger en helhetsbild av översvämning. Den mest potentiella känslan i emotionell 

förankring är känslan av medlidande. Känslan medlidande kan grunda sig i en betraktares 

antagande att barnen på bilden sitter vid sitt hem och att detta hem nu är översvämmat och 

omringat av vatten.  

 

4.2.3. World view of global warming; jämförande bilder 

 

Gary Braasch använder sig av flertalet ”före och efter”-bilder. Flera av dem visar svartvita 

fotografier från 1900-talet jämförda med färgfotografier från nutid.  
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 Figur 15. Gary Braasch 

Figur femton är ett sammanhängande bildsegment uppdelat i två lika stora rektanglar. Den 

vänstra rektangeln visar en svartvit bild med stora fjäll med snö på i bakgrunden och en vit 

ringlande glaciär som löper från fjällen ner till nedre delen av bilden. I den yttersta 

bakgrunden syns himmel. Den högra rektangeln av figur femton tycks visa samma fjäll men i 

nutid och i färg. Fjällen i bakgrunden har fortfarande snö men den vita glaciären från den 

vänstra rektangeln är borta och där syns istället mer berg och vad som ser ut som en liten sjö. 

Längst ner i bild syns någonting vitt som kan vara en damm eller en bro. Bergen har grönska. 

Helhetsbetydelsen efter ikonografisk och ikonologisk analys visar på en ”före och efter”-

situation där glaciären från den vänstra rektangeln har försvunnit i den tidsperiod som gått 

tills fotot i den högra rektangeln är taget. 

 

Den emotionella förankringen till figur femton har störst potential att koppla till känslan 

nostalgi av de av Höijer definierade kategorierna. Känslan nostalgi spinner på tesen ”det var 

bättre förr”. En betraktare av figur femton kan få den förstärkta känslan av ”då” i förhållande 

till ”nu” i och med figur femtons användande av svartvit bild som ställs i kontrast till färgbild. 

Att någonting från dåtid försvinner och/eller är borta, i detta fall glaciären, förstärker känslan 

av nostalgi. 
 

 

   
Figur 16. Gary Braasch                                                         

 

Figur sexton använder sig av en annan form “före och efter”-teknik än figur femton. Figur 

sexton är ett bildsegment uppdelat i två lika stora rektanglar visandes i huvudsak samma bild i 
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de två rektanglarna. Den vänstra rektangeln visar ett hus i bakgrunden pålat på pålar. En del 

av husets tak tycks sticka ut till vänster bakom huset och under taket står en person. I den 

yttersta bakgrunden himmel och träd. I förgrunden och fram till rektangelns nedre kant syns 

vatten och under vattnet stenar. Till vänster lite grönska. Vattnet går ända fram till huset och 

under huset. Den högra rektangeln visar samma hus och bild men utan vatten. Där det i den 

vänstra rektangeln var vatten syns nu grus vid huset och grus en bit ner i bild som blandas upp 

med grönska och större stenar i bildens nedre kant. Under taket i bakgrunden står inte längre 

någon person. I bakgrunden tycks istället en horisontlinje på ett hav/ett vatten synas. Den 

ikonologiska och ikonografiska analysen visar i stora drag samma sak som den 

preikonografiska analysen, med en helhetsbetydelse som antyder att ibland sker översvämning 

vid och runt det aktuella huset. Boende i huset tycks medvetna om detta då de pålat huset på 

pålar. 

 

Den emotionella förankringen till figur sexton tycks potentiellt kunna blanda flertalet av de 

känslor av Höijer definierade. En betraktare kan känna medlidande inför de människor som 

drabbas av vatten ända in på huset, men också hopp inför att detta inte tycks ske jämt och är 

tillsynes övergående (då västerländsk läsordning är från vänster till höger, och till vänster är 

det vatten men till höger är det torrt). Underordnad, men ändå närvarande, är den potentiella 

känslan av rädsla. Rädslan kopplas till det faktum att vattnet går upp till vad som tycks vara 

människors hus och därmed är ett direkt hot mot människan, och därmed ett indirekt hot mot 

betraktaren. 

 

4.3. Övergripande skillnader: Expressen och World view of global warming 

Då Expressen verkar som gatekeeper och Gary Braasch som utövande konstnär/fotograf är det 

värt att peka ut skillnaderna i materialet från respektive källa.  

 

Den mest uppenbara skillnaden mellan de två syns redan i vilka kategorier som blev störst i 

den inledande kategoriseringen av materialet. Expressens största kategori blev ”människor” 

medan störst kategori från World view of global warming blev ”natur”. När Braasch 

porträtterar människor i naturen visar han dessutom oftast forskare och/eller människor som 

tycks undersöka/ta prover i naturen. Expressen ställer snarare upp relationsbaserade scenarion 

människa och natur emellan – där människor interagerar med naturen. Många av Braasch 

bilder kopplar även till de ”urbilder” förklarade av Bo Bergström i punkt 2.3.1, med flertalet 

bilder på vatten, horisontlinjer och öppna vyer och fält. 

 

Stor skillnad finns i övrigt i att Expressen i flertalet bildsegment spekulerar mot framtiden, 

medan Gary Braasch aldrig gör det. Braasch visar endast ”här och nu”-foton blandat med 

jämförande tillbakablickar med det som har varit. I det utgallrade materialet syns exempel på 

Expressens spekulerande i figur 7 (med extremväder inför vintern 2009) och figur 8 (med 

illustration över hur havsnära samhällen kan se ut år 2070). Exempel på Braasch jämförande 

bilder mellan nutid och dåtid finns i figur 15 (föreställandes en glaciär ”då” och ”nu”).  
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4.4. Semiotisk analys av det utgallrade materialet 

Då de bildsegment analyserade under punkterna 4.1 och 4.2 alla är tagna ur sammanhang som 

handlar om klimatförändringar kan bilderna antas vilja verka som tecken på just 

klimatförändringar. Under punkt 2.3.1 förklarade Pierce ett tecken som något som står för 

något och är riktat till någon, och det tecknet står för kallade han för objekt. När ett tecken 

riktas mot någon skapas ett motsvarande tecken, eller ett mer utvecklat tecken, i personens 

medvetende – ett tecken Pierce kallar för interpretant.
121

 Att dessa tecken tolkas och förstås 

har både med kontext och förförståelse att göra, vilket bland annat Doyle beskrev i punkt 

2.3.2 som en definitionsprocess som skett över en längre tid.
122

 Att de tecken analyserade i 

materialet under 4.1 och 4.2 nödvändigtvis står för klimatförändringar tycks mig ändå inte 

självklart, och tecknen tycks ha svårt att tolkas på samma sätt utanför sitt sammanhang. Att 

förvirring sker blir än mer uppenbart när de analyserade bildsegmenten verkar som ikon, 

index och symbol, mer utvecklat nedan. De emotionella förankringarna till varje enskild bild 

under punkterna 4.1 och 4.2 berikar förståelsen av den semiotiska analysen då de kastar ljus 

över hur bildsegmenten bör förstås, om möjligt, som ikon, index och symbol. 

 

4.4.1. Sammanhanget gör bilden 

 

Det stora flertalet av de analyserade bildsegmenten från Gary Braasch webbplats ”World view 

of global warming” och Expressens webbplats ”Klimat och miljö” visar bilder av människor, 

djur och natur. Dessa bilder är enligt den ikonografiska analysen oftast entydiga och enkla och 

de former beskrivna i analysen är just ”människor, blommor, orangutang, pingvin, unga, 

vuxna” etcetera. Flera av bilderna saknar en direkt uppenbar indexkoppling till 

klimatförändringar och inga tecken finns i bilderna som pekar mer åt klimatförändringar än åt 

något annat håll. Trots detta vill både Expressen och ”World view of global warming” 

framställa bilderna som just ikon, index eller symbol på klimatförändringar. 

 

Hansen och Machin kallar bildsegment utan direkt indexkoppling för ”generiska”, det vill 

säga allmängiltiga.
123

 Hansen och Machin skriver vidare ”The more uses these images have 

the more revenue they are likely to generate” och “This is a photography which denotes 

general classes or types of people, places and things rather than specific people, places and 

things.”
124

 Extra tydligt blir det allmänna förhållningssättet i några av de analyserade bilderna 

från Gary Braasch, som har flertalet ”enkla” naturbilder i sitt material. Jag har i ett 

förtydligande exempel ställt en bild från Expressens webbplats (figur 6) i förhållande till en 

bild från försäkringsbolaget Länsförsäkringars webbplats (figur 17) och en bild från Gary 

Braaschs webbplats (figur 10) i förhållande till en bild från Statens Järnvägars (SJs) webbplats 

(figur 18). 
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Figur 6. Expressen                         Figur 17. Länsförsäkringar, privatkonto 
 

            
Figur 10 Gary Braasch                         Figur 18. SJ, startsida            
 

Figur sex och figur sjutton visar båda glada leende kvinnor i natur och miljö, men är bilder 

från olika sammanhang med olika syften. Figur sex är från Expressens sida ”Klimat och 

miljö” medans figur sjutton är en reklambild från Länsförsäkringars webbplats kopplat till 

uppmuntran om att skaffa Länsförsäkringars privatkonto. Figur tio med en äng av blommor är 

från webbplatsen ”World view of global warming” som uttalat handlar om och visualiserar 

klimatförändringar.
125

 Figur arton visar även den gröna ängar men kommer från Statens 

Järnvägars webbplats, vars primära syfte snarare är att sälja tågresor än att upplysa om 

klimatförändringar. Dessa enkla exempel kan visa att likartade bilder laddas med olika 

budskap via de sammanhang och kontexter de medverkar i. Exempelvis skulle bilden från SJ 

placerat på webbplatsen ”World view of global warming” enligt Gary Braasch definition 

kunna verka som index på klimatförändringar. 

 

Tydligt i ovanstående exempel blir även svårigheten att visualisera klimatförändringar i sig då 

de inte ”ser ut” på ett speciellt sätt. Den brittiske miljöjournalistens citat från kapitlet om 

tidigare forskning blir återigen aktuellt; ”…you can’t actually see global warming”
126

 – och 

därmed poängteras behovet av att kunna visa vad som inte kan visas. Hansen och Machin 

menar att den process som sker när bilder likt de ovanstående tas ur sin kontext samt använder 

sig av generiska modeller och miljöer för anpassning och placering i kategorier tillåter ”the 

environment to be transformed into something that can be useful for marketing purposes.”
127
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4.4.2. Naturen som ikon, index och/eller symbol för klimatförändringar 

 

Flertalet av bildsegmenten analyserade från Expressen och Gary Braasch respektive 

webbplatser kan analyseras och förstås utifrån Pierce tankar om ikon, index och symbol. Även 

de allmängiltiga bilder analyserade i punkt 4.4.1 kan analyseras utifrån samma tankar. När 

detta sker klargörs hur bilderna förhåller sig till sina egna inbördes tecken (verkbara som ikon, 

index och symbol), och till begreppet klimatförändringar. Vidare åskådliggörs hur bildernas 

inbördes förhållningssätt förstärks via de emotionella förankringarna.  

 

En ikon har en likhet med det ikonen representerar, en symbol är något som i ett visst 

sammanhang representerar något annat och ett index är något som har ett direkt samband med 

objektet – och hänvisar till detta.
128

 Figur 3 från Expressen och figur 9 från ”World view of 

global warming” visar båda isbjörnar. Expressens bild visar isbjörnar ”strandade” på vad som 

tycks vara en liten mängd is/snö, medan isbjörnen från ”World view of global warming” tycks 

uppgivet vandrande i ”fel” miljö – lerig mark. Dessa bilder kan användas som ett exempel för 

att visa hur bildsegment från det insamlade materialet kan vara både ikon, index och symbol 

på samma gång. De är ikoner då de liknar det de representerar, nämligen isbjörnar. De är i sin 

komppsition och respektive sammanhang index för klimatförändringar då isbjörnarnas 

naturliga miljö tycks förstöras, såsom bilderna är uppbyggda och presenterade, och pekar på 

att något, som kan vara klimatförändringar, är i görningen. Slutligen blir bilderna på 

isbjörnarna också symboler för klimatförändringar; de har inte en ”likhet” med 

klimatförändringar (som vi konstaterat är svårt att uppnå) men får stå som representanter och 

symboler för desamma. Att samma bild kan förstås ur de tre vinklarna är således bara möjligt 

genom att ikon, index och symbol ses i förhållande till varandra. Att bildernas uppfattas som 

index och symbol bör ses i ljuset av de mänskliga aspekter och känslor vi ålägger bilderna via 

emotionella förankringar, förklarat under respektive bild i punkt 4.1.1 och 4.2.1. 

 

Om bildsegmenten från det analyserade materialet kan förstås som både ikon, index och 

symbol så bör de också kunna föras in i Pierce kategoriseringar. Om den direkta kopplingen 

görs mellan generiska naturbilder, från exempelvis ”World view of global change”, och 

klimatförändringar, bör detta kunna förklaras med följande modell: 

 
 

 

Figur 19. Förklaringsmodell förhållandet mellan natur, ikonisering av natur och klimatförändringar. Den steckade linjen 

visar det potentiella sambandet mellan natur och klimatförändringar, då samma samband finns mellan ikon av natur och 

klimatförändringar. 

 

I modellen i figur nitton visas hur natur avbildas, vilket skapar en ikon av naturen (i fallet med 
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”World view of global change” är ikoniseringen ett foto). Webbplatsen ”World view of global 

change” drar ett likhetstecken mellan sina bilder och klimatförändringar, via att dessa bilder 

verkar som index eller symboler på klimatförändringar. Den streckade linjen mellan ”natur” 

och ”klimatförändringar” blir därmed av intresse. En möjlig slutsats kan vara att samma 

likhetstecken som dras mellan ikoniseringen av klimatförändringar (som liknar naturen) och 

klimatförändringar, bör kunna dras mellan det ikoniserade (naturen själv) och 

klimatförändringar – därmed görandes naturen själv till ett index eller en symbol på 

klimatförändringar.  

 

Utifrån perspektivet av naturen som ett undersökningsbart tecken förklarar Barthes tecknet 

som ständigt återinförbart, tolkningsbart och definierat av det samhälle som omger det
129

; ”as 

soon as there is a society, every usage is converted into a sign itself”.
130

 Det är alltså 

samhällets själva användning (usage) som gör en bild eller ett fenomen till ett tecken, vilket 

betyder att samma bild kan fungera som olika tecken i olika samhällen. Då 2000-talets början 

präglats av vissa former av naturbilder kopplade till klimatförändringar, kan bilderna ses som 

präglade av frågorna på dagordningen och därmed av dem definierade. Höijer kallar detta för 

en objektifiering av naturen: ”When, for example, the media attach specific storms, heat 

waves or floods to climate change the abstract phenomenon is objectified”.
131

 Brönnimann å 

sin sida sätter dagordningen i förhållande till ett krasst marknadstänk:  ”… in the current news 

market, photos of extreme events sell better than illustrations of slowly ongoing climate 

change.”
132

 

 

4.4.3. ”A culture of fear” – känslor i förhållande till ikon, index och symbol 

 

Som påvisat av Höijer och vidare analyserat av mig är visualiseringar av klimatförändringar 

kopplade till känslor, via de huvudsakliga kategorierna rädsla, hopp, skuld, medlidande och 

nostalgi. Om, som förklarat ovan, vissa former av visualiseringar av klimatförändringar blir 

ikon, index och/eller symbol på desamma bör dess emotionella förankringar ses som 

grundläggande för deras förståelse – då de två är intimt förknippade. Ett index bör inte bara 

ses som ett index på klimatförändringar utan också som ett index på den känsla 

visualiseringen förmedlar. Betydelsen av detta diskuteras i nästa avsnitt. 

 

I analysen av de emotionella förankringarna hos det utvalda materialet från Expressens 

klimatwebbplats och ”World view of global Warming” stack några känslor ut mer än de 

andra. Från Expressens material nämndes rädsla tre gånger, medlidande tre gånger, hopp två 

gånger, skuld en gång och nostalgi en gång. Från ”World view of global warming” nämndes 

hopp fyra gånger (där två av gångerna var löst grundade och tveksamma), medlidande tre 

gånger, rädsla två gånger och skuld och nostalgi endast en gång var. I den totala 

sammanställningen av det undersökta materialet blev därför kategorierna medlidande, rädsla 
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och hopp störst. Alla bildsegment kunde kopplas till känslor utifrån de kategorier av Höijer 

definierade, utom två svårkategoriserade bildsegment från World view of global warming 

(vilka löst sammankopplades med ”hopp”). Kopplingarna till Expressens bildsegment var mer 

entydiga och enkla att kategorisera. 

 

Om känslor inför klimatförändringar är intimt kopplade till visualiseringar bör vi återigen 

kunna använda figur nitton men byta ut ”klimatförändringar” mot exempelvis ”rädsla”, och 

därmed visualisera det samband som tycks finnas mellan ikoniseringar och vår uppfattning av 

naturen. 

 

Figur 20. Likt figur 19, men där ”klimatförändringar” bytts ut mot exempel på den känsla visualiseringen av 

klimatförändringen (i detta fall foto på natur) framkallar. I exemplet står det ”ikon av natur”, men detta skulle likväl kunna 

vara index eller symbol eller alla tre. Den streckade linjen visar det potentiella sambandet mellan natur och rädsla, då samma 

samband finns mellan ikon av natur och rädsla. 

 

 

Figur tjugo visar det potentiella sambandet mellan natur och exempelvis rädsla – ett samband 

som bör finnas som en naturlig följd av att samband finns mellan ikon av natur (foto) och 

rädsla. Richard Louv kallar sambandet för ”ecophobia” – en fobi för naturen själv, grundad på 

rädsla.
133

 Höijer beskriver bland annat detta som den västerländska kulturens omformning till 

”a culture of fear”
134

 och Olavi Hemmilä skriver; ”Till följd av alla miljölarm förknippas 

naturen omedvetet med undergång och hot”.
135

 Detta omedvetna förknippande kan alltså vara 

den streckade linjen i figur tjugo.  

 

4.4.4. Det analyserade materialets förhållande till sanning och myt 

 

Då vi i ovanstående punkter analyserat och konstaterat det analyserade materialets potentiella 

förhållande till känslor och ikon, index och symbol – så väcks frågan om materialets 

förhållande till sanning och myt enligt definitionerna under punkt 2.2.1.  

 

Höijer påvisade det samband som finns mellan känslor och sociala kognitioner – det sätt på 

vilket människor tillgodoräknar sig social information.
136

 Vidare konstaterade både Joffe och 

Hulme att bilder är svåra att kritisera och åläggs en hög sanningshalt från betraktarens sida på 
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grund av att de är bilder.
137

 Om nu det analyserade materialet från Expressen och ”World 

view of global warming” enligt ovanstående analyser förknippas med specifika känslor och 

har formen av ”bild” (som i sig själv har hög status i förhållande till sanning) bör materialets 

påverkan över sociala kognitioner beaktas, likväl som hur materialet påverkar sin målgrupps 

inställning till klimatförändringar.  

 

Att visualisera klimatförändringar handlar om att för allmänheten göra någonting okänt till 

någonting känt, en process som enligt Höijer är kopplad till ovan nämnda känslor.
138

 Om det 

okända görs känt via en viss sorts bilder, exempelvis de generiska bilder analyserade i 

materialet ovan, är frågan vad som egentligen görs känt; det okända eller en viss aspekt av det 

okända? Om bildmaterialet dessutom i stor utsträckning är att betrakta som ”sanning”, blir 

frågan om vilken ”sanning” som presenteras där bilder kategoriseras och används utifrån 

specifika syften. Där visualiseringar av klimatförändringar likriktas måste också likriktningen 

av sanning kopplat till klimatförändringar analyseras. 

 

Semiotiken använder begreppet konnotation för att förklara de ”kulturella associationer” som 

betraktaren läser in i bilder.
139

 Konnotationer kan således befästa ”fördomar och 

halvsanningar” om dessa inte är resultatet av vår egen fantasi,
140

 och enligt Roland Barthes 

kan detta ligga till grund för hur myter växer fram i ett samhälle.
141

 Då det analyserade 

materialet kan kategoriseras inom både begränsade genre och känslokategorier lämnar de litet 

utrymme för öppna tolkningar, men detta bör ses i en större kontext för att kunna vara 

analyserbart och eventuellt klassificeras som grund för skapande av myt. En analys som 

lämpar sig för vidare forskning. 

 

5. Slutsatser och diskussion 
 

 

Mina tre forskningsfrågor var följande: 

 

1. Vilka är de egenskaper som gör att Höijers kategoriserade känslor rädsla, hopp, skuld, 

medlidande och nostalgi kan anses framkallas av mitt studerade material? 

2. Hur kan de semiotiska teorierna om ikon, index och symbol användas för att förstå det 

studerade materialet? 

3. Hur kan de semiotiska teorierna, nämnda i forskningsfråga två, och de av Höijer 

kategoriserade känslokategorierna, nämnda i forskningsfråga ett, komplettera varandra vid 

undersökning av det studerade materialet? 
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Det undersökta materialet från Expressens klimatwebbplats ”Klimat och miljö” och Gary 

Braasch webbplats ”World view of global warming” har via undersökningen visat sig både 

kunna förstås och analyseras med hjälp av de Höijers känslokategorier och de semiotiska 

teorierna om ikon, index och symbol. Undersökningen av känslor och undersökningen av 

ikon, index och symbol har även visat sig komplettera varandra för en djupare förståelse av 

det undersökta materialet.  

 

1. Vilka är de egenskaper som gör att Höijers kategoriserade känslor rädsla, hopp, skuld, 

medlidande och nostalgi kan anses framkallas av mitt studerade material? 

Materialet från Expressens klimatwebbplats samt Gary Braasch World view of global 

warming båda är laddade med känslor och till större eller mindre utsträckning använder sig av 

dessa känslor för att nå ut med budskap.  

”Egenskaperna” som efterfrågas i forskningsfråga ett har visat sig vara till stora delar 

kopplade till kulturella referenser. Även visualiseringarnas komposition har varit till vikt för 

hur de ska tolkas ur ett västerländskt perspektiv. Då materialet visat sig använda sig av en del 

generiska bilder har även sammanhang och kontext visat sig avgörande för hur materialet 

förmedlar känslor. Likartade bilder har visat sig stå för olika budskap i olika sammanhang. 

Den intressanta aspekten för vidare forskning har därmed blivit att kontext måste bejakas än 

mer än vad som gjorts i denna undersökning. 

 

2. Hur kan de semiotiska teorierna om ikon, index och symbol användas för att förstå det 

studerade materialet? 

Visualiseringarna från de undersökta källorna har visat sig potentiellt kunna verka som både 

ikon, index och symbol på klimatförändringar. Materialet tycks dessutom medverka till 

definiering av klimatförändringarna just via att de verkar som ikon, index och symbol. Denna 

potentiella tolkningsram har i undersökningen visat sig fungera mer än väl utifrån de 

uppställda premisserna. Att se på visualiseringarna av klimatförändringar som ikon, index och 

symbol har dessutom visat sig kasta nytt ljus över Höijers känslokategorier och därmed 

forskningsfråga ett. Definitionerna av klimatförändringar utifrån begreppen ikon, index och 

symbol har i undersökningen även visat sig intimt förknippat med begreppen ”sanning” och 

”myt” – då bland annat, som konstaterat under forskningsfråga ett, kontext visat sig vara en 

viktig faktor. 

 

3. Hur kan de semiotiska teorierna, nämnda i forskningsfråga två, och de av Höijer 

kategoriserade känslokategorierna, nämnda i forskningsfråga ett, komplettera varandra vid 

undersökning av det studerade materialet? 

Undersökningen visar att om det undersökta materialet helt ska förstås måste både materialets 

förhållande som ikon, index och symbol på klimatförändringar och att materialet är index på 

de specifika känslorna rädsla, hopp, skuld, medlidande och nostalgi likvärdigt bejakas. Via 

känslorna förstås fler dimensioner av ikon, index och symbol och känslornas påverkan på 

sociala kognitioner förstås via det visuella materialets förhållande som ikon, index och 

symbol. Framtida forskning gör rätt i att på samma sätt som i denna undersökning använda sig 

av flertalet teorier som kastar ljus över varandra.  
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6. Sammanfattning 
 

 

Denna rapport har behandlat den relation som finns mellan känslor och visualiseringar av 

klimatförändringar. En avgränsad fallstudie av visualiseringar av klimatförändringar från 

Expressens klimatwebbplats ”Klimat och miljö” och Gary Braasch webbplats ”World view of 

global warming” har skett med syfte att klargöra relationen mellan känslor och nämnda 

visualiseringar. Rapporten har tagit avstamp i Birgitta Höijers artikel ”Emotional anchoring 

and objectification in the media reporting on climate change”.  Jag har vidare sökt förstå  

känslorna rädsla, hopp, skuld, medlidande och nostalgi, kategoriserade av Höijer, via de 

semiotiska teorierna om ikon, index och symbol. 

 

Tidigare forskning har påvisat svårigheten i att dels föra frågan om klimatförändringar upp på 

allmänhetens dagordning
142

 och dels att visualisera dessa klimatförändringar.
143

 

Klimatförändringarnas natur som lågsam och svår att uppfatta på individnivå har lyfts fram 

som orsak till båda dessa svårigheter.
144

 Sheldon Ungar menar att vetenskapen som behandlar 

klimatförändringar måste avkodas för att förstås av allmänheten – en avkodning som med 

fördel appellerar till människors fantasi.
145

 Brönnimann kallar bilder för ”part of the interface 

between science and public”
146

 och dessa bilder har även varit fokus för rapporten, utfrån 

perspektivet av bilder som avkodare av vetenskapen om klimatförändringar. Vidare har 

Höijers tankar om att massmedialt material om klimatförändringar är laddade med känslor 

förts in i analysen.  Teorierna om känslor har använts för att förstå den avkodningsmekanism 

förklarad av Ungar. 

 

Det insamlade materialet från Expressens klimatwebbplats och ”World view of global 

warming” kategoriserades och sorterades för att resultera i totalt fjorton bildsegment 

representerandes materialet; sex från Expressen och åtta från Braasch. Via ikonografisk 

analys beskrevs bildsegmentens respektive delar via öppna kategorier. Varje bilds emotionella 

förankring analyserades utifrån de fem känslokategorierna kategoriserade av Höijer. Det 

analyserade materialet visade sig sedan kunna kopplas till och beskrivas via de semiotiska 

teorierna om ikon, index och symbol. Materialets emotionella förankringar och den 

semiotiska tillämpningen kompletterade varandra för en bredare förståelse av det undersökta 

materialets inbördes förhållande och förhållande till sociala kognitioner. 

 

Undersökningen av det insamlade materialet svarade på de inledande forskningsfrågorna och 

bekräftade att materialet både var laddat med känslor och fungerande som ikon, index och 

symbol på klimatförändringar. Analysen av ikon, index och symbol förde fram frågan om de 

generiska bilder analyserade i materialet. Dessa allmänna bilder skulle kunna stå som ikon, 

index eller symbol för andra budskap men laddas med känslor och budskap utifrån sin kontext 
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för att verka som ikon, index eller symbol på klimatförändringar. Analysen föreslår vidare att 

att om ikoner av naturen förknippas med känslor så kan också naturen själv förknippas med 

känslor, mer eller mindre påverkat av rådande ikoner, index eller symboler. Höijer kallar detta 

för en objektifiering av naturen
147

 och vissa forskare menar att detta kan leda till ekofobi.
148

 

Via objektifiering och användande av generiska bilder ifrågasätts det analyserade materialets 

förhållande till begreppen ”sanning” och ”myt”, vilket föreslås vara ett ämne för vidare 

forskning. 

Rapportens slutsatser visar att förståelse av det analyserade materialet med fördel uppnås via 

ömsesidig kompletterande användning av Höijers känslokategorier och de semiotiska 

teorierna om ikon, index och symbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147

 Höijer (2009), s. 4. 
148

 Hemmilä (2009), s. 4. 



 

 

39 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Tryckta källor 

 

Alling-Ode, Bitte (2000), Bildanalys. I: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Barthes, Roland (1964), Elements of Semiology. New York: Hill and Wang 

 

Bergström, Bo (2004), Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson Bokförlag 

 

Borgersen, Terje och Ellingsen, Hein (1994), Bildanalys. Lund: Studentlitteratur 

 

Brönnimann, Stefan (2002), Picturing climate change. I: Climate Research. 2002:22, s. 87-95. 

 

Cornell, Peter m.fl. (1999), Bildanalys. Värnamo: Gidlunds bokförlag 

 

Doyle, Julie (2007), Picturing the Clima(c)tic: Greenpeace and the Representational Politics 

of Climate Change Communication. I: Science as Culture. 2007:16(2), s. 129-150.  

 

Fiske, John (2001), Kommunikationsteorier. Borås: Wahlström & Widstrand 

 

Hansen, Anders och Machin, David (2008), Visually branding the environment: climate 

change as a marketing opportunity. I: Discourse Studies. 2008:10(6), s. 777-794. 

 

Hellmark, Christer (2000), Bokstaven, ordet, texten – Handbok i grafisk formgivning. 

Stockholm: Ordfront förlag 

 

Hemmilä, Olavi (2009). Vi har blivit ekofober. Dagens nyheter 31 maj. 

 

Hulme, Mike (2004), Pictures, scenarios and probabilities: how should we portray dangerous 

climate change? Norwich: University of East Anglia (Tyndall Centre for Climate Change 

Research and School of Environmental Science), 2004, version 16. 

 

Leiserowitz, Anthony (2007), Communicating the risks of global warming: American risk 

perceptions, affective images, and interpretive communities. I: C. Moser, Susanne och 

Dilling, Lisa (red.), Creating a climate for change. Cambridge: Cambridge University Press, 

s. 44-63. 

 

Höijer, Birgitta (2009),  Emotional Anchoring and Objectification in the Media Reporting on 

Climate Change. Manus som antagits för publicering i Public Understanding of Science. 

 



 

 

40 

 

Joffe, Hélène (2008), The Power of Visual Material: Persuasion, Emotion and Identification. 

I: Diogenes, 217, s. 84-93. 

 

Linde, Giséla (2008), Lev enklare. Stockholm: Viva 

 

McQuail, Denis (2005), McQuail’s Mass Communication Theory. London: SAGE 

Publications Ltd 

 

Nordström, Gert Z (1992), Bilden i det postmoderna samhället. Stockholm: Carlsson 

bokförlag 

 

Palm, Lars (2006), Kommunikationsplanering. Lund: Studentlitteratur 

 

Sonesson, Göran (1992), Bildbetydelser. Lund: Studentlitteratur 

 

Svenska Akademien (1998), Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: 

Nordstedts 

 

Tench, Ralph och Yeomans, Liz (2006), Exploring Public Relations. Harlow: Prentice Hall 

(Pearson Education Limited) 

 

Ungar, Sheldon (2007), Public scares: changing the issue culture. I: C. Moser, Susanne och 

Dilling, Lisa (red.), Creating a climate for change. Cambridge: Cambridge University Press, 

s. 81-88. 

 

Waern, Yvonne, Pettersson, Rune och Svensson, Gary (2004), Bild och föreställning – om 

visuell retorik. Lund: Studentlitteratur 

 

Östbye, Helge m.fl. (2004), Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber AB 

 

 

Otryckta källor 

 

About.com (2009), Desktop Publishing; Red [www dokument]. Hämtad: 2009-08-15 

URL http://desktoppub.about.com/cs/colorselection/p/red.htm  

 

Alexa Internet Inc (2009), Traffic details from Alexa [www dokument].  Hämtad 2009-05-20 

URL http://www.alexa.com/siteinfo/http://www.worldviewofglobalwarming.org/# 

 

Expressen (2009), Klimat och miljö [www dokument]. Hämtad 2009-05-25. 

URL http://www.expressen.se/klimathotet 

 

Earth under fire (2009), Earth under fire [www dokument]. Hämtad 2009-05-20 

URL http://www.earthunderfire.com/ 



 

 

41 

 

 

Figur 17. Länsförsäkringar [jpg-bild]. Hämtad 2009-07-04 

URL http://www.lansforsakringar.se/SiteCollectionImages/Toppbilder/topp_privatkonto.jpg  

 

Figur 18. Statens järnvägar [jpg-bild]. Hämtad 2009-07-04 

URL http://www.sj.se/content/2/c4/01/72/startbild7_555x200.jpg 

 

Gary Braasch (2009), World view of global warming [www dokument]. Hämtad 2009-05-20 

URL http://worldviewofglobalwarming.org/pages/background.html 

 

Internetdagarna (2009), Visioner om Internet [www dokument]. Hämtad: 2009-08-15 

URL http://www.internetdagarna.se/pages/workshops/visioner-om-internet 

 

Nilsson, Lars (2003), NyTeknik [www dokument]. Hämtad: 2009-08-15 

URL http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article23533.ece 

 

Näsström, Lasse (2008), KIA-index [www dokument]. Hämtad 2009-05-20 

URL http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-83  

 

TED Conferences LLC (2009), Nancy Etcoff, februari 2004 –“the surprising science of 

happiness” [www dokument]. Hämtad: 2009-06-26 

URL 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/nancy_etcoff_on_happiness_and_why_we_want_it.html 



 

 

 

 

Bilaga 1 
 

Kategoriserad lista av bilder och foton förekommande på startsidan för Expressens webbplats 

”Klimat och miljö”: http://www.expressen.se/klimathotet/ . Siffror inom parantes anger i 

vilken ordning bildsegmentet kommer i förhållande till alla undersökta bildsegment på sidan. 

Bildsegmenten har inledningsvis radats upp i ordningsföljden från vänster till höger och neråt. 

Webbplatsen nersparad 2009-05-25 

 

Endast djur/övervägande djur 

(1) Tigerunge med öppen mun 

(10) Bildcollage: djur; panda, isbjörnar, tiger och gorilla 

(14) Tre isbjörnar på ett isflak. En fågel över isflaket. Runtomkring vatten. 

(15) Liknar en död fisk. 

(16) Illustration av ett ödleliknande djur. 

(21) Människa skjutsar skottkärra med orangutangungar i. Skottkärran centrerad i bild. Endast 

nederdelen av människan syns. 

(23) Två isbjörnar på isflak. Runtomkring vatten. 

(24) Närbild av orangutangunge. 

(26) Isbjörn på is. I bakgrunden isberg och blå himmel. 

(27) Två pandaungar tittar på varandra. 

(29) En tiger med huvudet ovanför vattnet och kroppen under. 

(32) En isbjörn med överkropp över vatten och bakben under vatten. Vatten runtomkring i 

bild. Blöt päls. 

(35) Tre bilder bredvid varandra föreställande en gorilla i varje bild 

(37) Otydligt – kan se ut som en fågel (hackspett). 

(38) Fågel, uppburrad med grå fjädrar (bildtexten säger pingvin) 

(49) Isbjörn på isflak. Runtomkring syns vatten och is. 

(57) Två isbjörnar på isflak , vatten runtomkring (samma bild som nr 23, nr 23 är mer 

beskärd) 

(60) Fotomontage med två valrossar i förgrunden, monterade så de ser ut att titta på varandra. 

I bakgrunden vatten och is samt isflak. 

(70) Flera bilder överlappande varandra föreställande djur: pandor och orangutanger etc. 

Varje djur har ”stämplad” text som säger ”hotas”. 

 

 

Människor 

 

Bara kvinnor 

(4) Fotografi på kvinnlig reporter 

(5) Fotografi på kvinnlig reporter 

(7) Två tjejer som ser ut som indier eller pakistanier 

(18) Tjej med utsträckta armar, en plastkasse i varje hand. 



 

 

 

 

(19) Tjejs huvud 

(25) Kvinna med insamlingsbössa. 

(31) Huvud och axlar på partiledare Mona Sahlin. I bakgrunden syns Socialdemokraternas 

logotyp i rött i vit ring mot röd bakgrund. 

(48) Kvinna i trädgård, på knä och leendes med händerna i jorden. I bakgrunden gult hus, träd 

och solnedgång. 

(68) Tre bilder bredvid varandra. Första bilden visar tjej som duschar, snett bortvänd från 

kameran. Andra bilden visar tjej som hukar sig framför en tvättmaskin, tittar in i kameran och 

tar ut jeans ur tvättmaskinen. Tredje bilden visar ena sidan av ett tåg. I bakgrunden hus. Det är 

skymning/natt ute. 

 

Bara män 

(11) Kungen 

(43) Man bakifrån. Flintskallig. 

(44) Närbild på manlig präst/biskop. 

(45) Närbild på man (sångaren Sting). 

(51) Två bilder. Den första bilden visar asiatisk man som håller fram händerna i vilka han har 

jord. I bakgrunden torv och jord. Den andra bilden visar man i siluett bärandes två hinkar på 

en pinne över axeln. I bakgrunden träd, himmel och sol i dis. 

(54) Svenska kungens huvud i grön hatt med orange tygbit. 

(58) Fredrik Reinfeldts huvud, ser sammanbiten ut. 

(59) Huvudet på en man: har glasögon och neutral min. 

(62) Ansikte på en man som tittar in i kameran. Otydlig bakgrund. 

(66) Bild på en man som håller i en korg. Korgen innehåller mat (?) och havrestrån. I 

bakgrunden syns fotbollsplan och hus.  Mannen centrerad i bild. Stor text rakt över hela 

bilden säger ”Han är Sveriges miljöhjälte”. 

(69) Profilbild på en man. Bilden är kapad strax under mannens midja. Han har händerna i 

fickorna och kollar in i kameran. 

 

Både män och kvinnor samt barn 

(12) Två människor –en kille och en tjej 

(13) En vuxen man och en vuxen kvinna och två barn i uppskattningsvis åldern 3-4 år. 

(20) Kvinna och man vid fönster. Utanför fönstret gröna berg och grön äng. Kan vara taget i 

ett tåg. På bordet står tallrikar. 

(36) Tre personer: en mörkhyad, en vit, samt en person av okänd hudfärg med ryggen vänd 

mot kameran. 

(41) Människa med ryggsäck och stav på stenig mark med blå fjäll i bakgrunden. 

(52) Asiatiskt barn tittar rakt in i kameran. Barnet hålls av en asiatisk kvinna som ser på 

barnet. I bakgrunden en gata och en fabrik från vars skorsten det kommer rök. 

(71) Sex foton föreställande kvinnor och mäns huvuden (de är alla kändisar av olika slag). Ett 

huvud i varje foto. De tittar in i kameran. 

(50) Två bilder. Den första visar asiatiskt barn och kvinna som sitter bland sopor. De tittar åt 

höger i bild. Den andra bilden visar tuk-tuk med en mängd skräpliknande föremål 

fastsurrande baktill. Manlig förare. 



 

 

 

 

 

 

Människor och djur 

(39) Två bilder bredvid varandra. Den första bilden visar Peter Eriksson (miljöpartiets 

språkrör). Den andra bilden visar en isbjörn på is med blått vatten i bakgrunden. 

(56) Två bilder. Den första visar ett antal barn i 10-årsåldern. Inomhus. Den andra bilden visar 

en orangutangunge med blad i förgrunden och träd i bakgrunden. 

(61) Tre bilder bredvid varandra. Första bilden visar siluett av buskage – svart mot blå 

bakgrund. Andra bilden visar gul groda med svarta prickar som tittar mot kameran. Mörk 

otydlig bakgrund. Tredje bilden visar människa som går på stenhäll vid vattnet. Längre bort 

syns mer stenhäll, vatten och himmel. Horisontlinje. 

 

 

Natur 

(6) Maskros 

(28) Två röda hus och närliggande träd; allt omringat av vatten på ett översvämmat sätt. 

(33) Vatten, ö och båtar. 

(46) Bild högt uppifrån som visar vågor som slår in mot vad som ser ut som öar. Största delen 

av bilden tas upp av vatten/vågor. 

(55) Två bilder: två stycken korallrev. Ett rött korallrev och ett grönt. Text i bilderna säger 

”före” och ”efter”. 

(64) Sex stycken foton/bilder. Tre ovanför och tre under. Bilden överst har samma motiv som 

den under sig. Skillnaden med de undre bilderna är att de har mer vatten. Alla bilderna 

föreställer ett utzoomat fågelperspektiv på vad som ser ut som mindre samhällen vid vatten; 

badstränder, semesterorter.  

(65) Två bilder. Otydligt. Verkar föreställa isar ovanifrån. Bilden till vänster har ett orange 

streck ett blått streck över bilden samt en svart prick mitt i bilden. 

 

 

Övriga collage 

(3) Bildcollage: tre skorsten med rök ur. En brand i skogsmiljö. En ensam isbjörn på is. 

(8) Bildcollage: Bilar som kör genom vatten på en väg, det är natt. Väderkarta över 

Skandinavien, röda toner och utsatta temperaturer. 

(9) Bildcollage: mörk stiliserad råttliknande figur ovanpå en soptipp 

(47) Montage med George W Bush i förgrunden och fabrik med skorsten och rök i 

bakgrunden. 

(67) Bildcollage: till vänster tre stycken isbjörnar, till höger en man med vatten upp till halva 

kroppen. Nedanför i bild syns fabriker och skorsten det ryker ur samt cisterner. 

 

 

Fordon 

(22) Bilar i rad. Från bilarna syns rök. 

(34) En svart bil och en röd bil. Ur svart bil kommer avgasmoln. 

(42) Fyra människor i en båt, åker fort på vatten. Land i bakgrunden. Fåglar på vattnet. 



 

 

 

 

 

 

Illustrationer 

(63) Tre illustrerade och stiliserade jordglober i blå toner. Jordgloberna överlappar varandra. 

Den tredje jordgloben har en skiva borttagen ur sig (uppskattningsvis en fjärdedel). 

 

 

Övrigt 

(2) Skylt 

(17) Jordklotet. Runt omkring är mörk rymd. 

(30) Foto på en TV som hänger på en vägg. I TV’n syns en man och en kvinna med publik i 

bakgrunden. 

(40) Djuptallrik med mörka cornflakes. 

(53) Två bilder på kungliga slottet i Stockholm: samma bild av slottet på natten/kvällen - men 

på en bild är slottet upplyst av lampor och på den andra är det nersläckt. Hela slottet syns i 

bilderna. Framför syns vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Kategoriserad lista av bilder och foton förekommande på Gary Braasch webbplats ”World 

View of Global Warming”: http://worldviewofglobalwarming.org.  De bilder som är med i 

listan är från de 12 huvudsakliga innehållssidorna (undersidor) på webbplatsen, och inte de 

övriga fem sidorna som innehåller mer kontaktuppgifter, referenser etcetera. De tolv sidorna 

är (1) Climat News & Photos, (2) Antarctica, (3) Arctic, (4) Alaska, (5) Glaciers, (6) 

Coastlines, (7) Temperate Zone, (8) England, (9) Weather, (10) Oceans, (11) About global 

warming och (12) Paleoclimate.  

 

Den första siffran inom parantesen anger vilken av undersidorna, 1-12, som bildsegmentet 

finns på. Den andra siffran inom parantesen anger i vilken ordning bildsegmentet kommer i 

förhållande till alla undersökta bildsegment på sidan. Bildsegmenten har inledningsvis radats 

upp i ordningsföljden från vänster till höger och neråt. Webbplatsen nersparad 2009-05-27 

 

 

Endast djur/övervägande djur 

(1,1) En isbjörn gåendes med nerböjt huvud på lerig mark. Mer lerig mark och vatten i 

bakgrunden. 

(2,7) Mängder av pingviner på en berghäll. Nere till vänster en människa med röda byxor. I 

bakgrunden vatten, berg och snö. 

(2,9) En pingvin ståendes på en sten petar i munnen på en annan pingvin. Otydlig bakgrund. 

(2,11) Stor pingvin tittar ner på två små gråa pingviner. 

(2,12) Otydligt, ser ut som tentakler. 

(2,13) En mängd pingviner i solnedgångsljus. I bakgrunden stenar och vatten. 

(4,1) En isbjörn gåendes med nerböjt huvud på lerig mark. Mer lerig mark och vatten i 

bakgrunden. (samma bild som 1,1) 

(4,5) En isbjörn gåendes med nerböjt huvud på lerig mark. Mer lerig mark och vatten i 

bakgrunden. (samma bild som 1,1 fast större version) 

(4,6) Ett antal renar som rör sig snabbt genom vatten. Fotot tycks taget med något längre 

slutartid. I bakgrunden otydligt landskap i grönt och svart. 

(4, 16) Fåglar på isflak. Två fåglar är i vattnet framför isflaket. I bakgrunden mer vatten och 

isflak. 

(7,4) Orange-vit-svart fjäril sitter på en lila blomma. Bredvid fjärilen en till lila blomma. 

Otydlig grå bakgrund. 

(7,7) Centrerat i bild sitter en gul fågel på en pinne. Fågeln tittar åt vänster i bild. I förgrunden 

syns grässtrån i oskärpa. Bakgrunden mörk. 

(7,8) Framför ett stort grönt vassparti är en vit svan i vattnet. Svanen tittar åt vänster i bild. En 

bit framför svanen syns någonting mer vitt. I förgrunden mer grön vass. 

(7,10) En del av stammen på ett brunt träd tar upp hela bilden. Stammen har sprickor. I 

bildens mitt är ett hål i stammen där en blå-vit fågel tittare ut. Bakgrunden är otydlig i blått, 

vitt, grönt och brunt. 

(7,11) Ett marvinsliknande djur sitter på en stenhäll med en spricka i. I förgrunden lila 



 

 

 

 

blommor, i bakgrunden grått berg. 

(10,9) Undervattensväxter i olika färger och koraller under vattnet. Många mörka små fiskar 

syns simmande ovanför korallerna och växterna. I bakgrunden mer mörkt vatten. 

 

 

Människor 

 

Bara kvinnor 

(1,3) En kvinna med en pinne över axlarna. På varje sida av pinnen hänger en hink på ett 

snöre. I förgrunden torvig jord. Vid sidan av kvinnan syns buskage och i bakgrunden berg och 

himmel. 

(3,6) En äldre kvinna med grått hår och eskimoiskt utseende. Kvinnan är i halvfigur, ler och 

pekar mot några kort hängandes på en vägg. 

(4,3) En kvinna med en pinne över axlarna. På varje sida av pinnen hänger en hink på ett 

snöre. I förgrunden torvig jord. Vid sidan av kvinnan syns buskage och i bakgrunden berg och 

himmel. (samma bild som 1,3) 

(10,4) En kvinna i glasögon och regnkläder syns i halvfigur i bild. Hon sträcker ut båda 

händerna mot en smalt brun trädstam. Bakom henne syns fler smala träd samt blad i grönt och 

mörka färger. Tjock skogsmiljö. 

 

 

Bara män 

(3,7) En ung man i helfigur är längst bak i svingen på en golfsving. På den gröna marken syns 

en golfboll. Längre bort syns två människor gåendes bort från mannen med golfsvingen. I 

bakgrunden vatten, berg och himmel. 

(4,7) I förgrunden en man på huk med ryggen mot kameran. Mannen har en pinne, röda 

verktyg och en plastpåse. Framför mannen växer grönt gräs. En bit längre bort står stativ. I 

bakgrunden syns gråa och vita saker som kan vara hus, mer grönt gräs, vatten och berg. 

(4,11) Två män till vänster i bild håller i en stor ram. I bakgrunden fält, vita hus, ledningar i 

luften och klarblå himmel. 

(4,12) Man med skägg håller runt föremål i sin hand som är kopplat till en maskin. Mannen är 

i halvfigur. Bakom mannen står en kvinna med eskimoiskt utseende. I bakgrunden grönt fält 

och blå himmel. 

(5,3) En man i hatt står vid en pöl med vatten på ett fält med brunt gräs. I bakgrunden mer fält 

och himmel samt moln. 

(7,2) En man sitter på huk bland stenar och stenigt landskap med mossa/gröna alger på. 

Mannen tittar neråt och pekar på marken/stenarna. I bakgrunden stenrös samt disig blå 

himmel. 

(10,2) En man i glasögon, keps och regnkläder tittar framåt i bild bakom stora gröna blad. 

Runtomkring mannen och i bakgrunden fler gröna blad samt tät skog. 

(12,6) Man i rosa kortärmad skjorta och svarta shorts står vid ett avlångt bord inomhus. 

Mannen tittar neråt mot en avlång rad av oidentifierade objekt (eller ett enda stort objekt) på 



 

 

 

 

bordet. I bakgrunden hyllor, med objekt av oidentifierat slag, som formar en korridor ner till 

en vägg. 

(12,7) En man står framför ett bord med rullar på. Inomhus. Mannen tittar ner mot bordet och 

känner med händerna på ett platt avlångt objekt. I bakgrunden en ljus vägg och något som ser 

ut som ett fönster. 

 

 

Både män och kvinnor, barn samt otydligt vilket kön personen har 

(1,2) Två människor vandrandes/klättrandes på ett stenigt berg. I bakgrunden syns höga berg, 

dalgång och tjocka vita moln mellan bergen. 

(1,4) Pojke springer från skummande vattenvåg. I bakgrunden gröna träd. 

(4,2) Två människor vandrandes/klättrandes på ett stenigt berg. I bakgrunden syns höga berg, 

dalgång och tjocka vita moln mellan bergen. (samma bild som 1,2) 

(4,4) Pojke springer från skummande vattenvåg. I bakgrunden gröna träd. (samma bild som 

1,4) 

(4,8) Centrerat i bild två människor, varav åtminstone en är kvinna. Människorna står i en fors 

med vatten upp till knäna. I förgrunden en öppen grön väska med teknik av olika slag. Väskan 

står på stenar. Bakom kvinnorna syns ett grönt buskage samt himmel med stackmoln. 

(4,13) Människa klättrar på ställning. Kontrastrik bild med blå bakgrund och ställning och 

människa i mörka färger, nästan svart. 

(4,14) Två bilder bredvid varandra. Två människor arbetar med var sitt fält. På båda fälten är 

en rad pinnar nersatta i jorden i en lång rad som fortsätter ut ur bildens fokus mot horisonten. 

Blå himmel i bakgrunden. 

(6,4) Tre barn med asiatiskt utseende sitter och dinglar med benen på en veranda. Bakom 

barnen ett hus och klädsträck med kläder. I bakgrunden palm och fler hus. Under verandan 

och runt husen är det vatten. Omgivningen ger intrycket av övervämning. 

(6,14) En mängd människor framför byggnad av sten. Bredvid finns en trappa med en mängd 

människor. Marken i förgrunden ser blöt ut. 

(10,5) En person i röd tröja står till vänster i bild och kollar upp mot ett träd. Runt omkring 

står större och mindre palmliknande träd. Fler palmliknande träd i bakgrunden. 

 

 

Människor och djur 

(2,8) Till höger en man med hatt, till vänster en mängd pingviner. Alla ståendes på stenig grå-

brun mark. I bakgrunden vatten. Horisontlinje. 

(4,15) Man i grön jacka sitter ner med besvärad min. Han håller en svart fågel i sin ena hand. 

Fågeln flaxar utåt med ena vingen. 

(8,1) En man i halvfigur med glasögon och mössa inomhus vid ett bord vid ett fönster. 

Mannen håller fram en liten fågel sittandes på sin hand. 

(10,3) I förgrunden och i fokus hålls en hand fram med en gul-svart groda mellan fingrarna i 

handen. I bakgrunden och ur fokus en mans huvud med skägg. 

 

 



 

 

 

 

Natur 

(1,8) 13 bilder bredvid varandra föreställande olika glaciärer och berg. 

(2,1) Isberg sticker upp ur vatten. På vattnet små delar av is. Blå toner. I förgrunden skymtar 

delar av ett skepp. I bakgrunden mörkblå himmel. 

(2,2) Ser ut som is uppifrån. Vitt till vänster mot mörkt svart, som kan vara vatten, till höger. 

(2,3) Ett antal stora vita isflak. Dem emellan mindre flak av is. I bakgrunden isberg och mörk 

himmel. 

(2,4) Ser ut som is uppifrån. Vita delar i kontrast till svarta/mörkare delar. En pil i bilden 

pekar mot ett parti, bredvid syns texten ”ice bridge”. Till höger nere i bild syns texten 

”Wilkins ice shelf”.  

(2,10) Isberg sticker upp ur vatten. På vattnet små delar av is. Blå toner. I förgrunden skymtar 

delar av ett skepp. I bakgrunden mörkblå himmel. (samma bild som 2,1) 

(3,4) Damm virvlar på en väg. På sidan av vägen syns hus och telefonstolpar. I bakgrunden 

berg och himmel. 

(3,5) Brun torv, jord och grönt gräs på kullar i förgrunden. Kullarna fortsätter ner mot vad 

som tycks vara några hus i bakgrunden. Längst bort syns klarblått vatten, och bortom vattnet 

mer land. 

(5,1) Isberg sticker upp ur vatten. På vattnet små delar av is. Blå toner. I förgrunden skymtar 

delar av ett skepp. I bakgrunden mörkblå himmel. (samma bild som 2,1). 

(5,6) Två bilder bredvid varandra. Båda bilderna föreställer samma berg med snö; en med året 

1986 och en med 1999. De ser olika ut. 

(5,7) Två bilder bredvid varandra föreställandets samma bergskedja med glaciär. Ena bilden 

är svartvit och har texten ”1911” och visar mer glaciär än bilden i färg bredvid med texten 

”2000”. 

(5,8) Två bilder bredvid varandra förställandes samma glaciär mellan berg; en svart-vit från 

1959 och en i färg från 2001. Den från 2001 visar mindre glaciär och har bilar samt väg och 

hus i förgrunden. 

(5,9) Två bilder bredvid varandra förställandes samma glaciär mellan berg; en svart-vit från 

1875 och en i färg från 2004. På den i färg syns istället för glaciär längst ner i bild istället en 

liten sjö, nedanför berget. 

(5,10) Två bilder bredvid varandra förställandes samma berg med snö; en svart-vit från 1950 

och en i färg från 2002. På den från 1950 speglas berget i en sjö i förgrunden. På den från 

2002 syns mer snö på berget och istället för sjö så syns ett snötäcke. 

(5,11) Två bilder bredvid varandra förställandes samma glaciär mellan berg och land; en 

svart-vit från 1914 och en i färg från 2004. Bilden i färg är större än den svartvita och visar 

mestadels en grön sjö istället för en glaciär (som det är på den svart-vita bilden). 

(5,12)  Två bilder bredvid varandra förställandes samma berg; en bild tagen 1984 och en 

2002. Bilden från 1984 går i mörka blå toner, mot mörkblå himmel, och berget har mycket 

snö på sig. Bilden från 2002 går i ljusare röda toner, mot röd himmel, och berget har inte 

mycket snö på sig. 

(5,13) Slingrande streck i vad som ser ut som brun lera. Fotot taget högt uppifrån. Längre bort 

i fotot syns ett större parti i vitt, som kan vara snö. I bakgrunden och på sidorna höga och låga 

berg. 

(5,14) I förgrunden och löpande bort ur fokus syns snö och spår i snön (naturliga spår från 



 

 

 

 

vind etcetera eller gjort av djur/människa). Längst bak i bakgrunden syns berg med snö på 

samt blå himmel. 

(6,3) En smal landremsa mitt ute i havet. Mörkblått havet. Växtlighet och sand på landremsan. 

(6,8) Vänstra delen av bilden visar strand och högra delen visar vatten. På stranden går gråa 

rör som leder ner till vattnet. I bakgrunden fåglar nära vattnet samt stor bår på vattnet. Blå 

himmel. 

(6,9) Vänstra delen av bilden visar vågor och vatten. Högra delen av bilden visar vass, gräs, 

sten, en palm och ett hus liknande ett hotell i bakgrunden. Fotot tycks taget med lång slutartid 

då vågorna och vattnet åker ”lent” fram. I bakgrunden rosa himmel och vit-rosa moln. 

(6,10) Blått vatten på övre delen av bilden, möter land på mitten av bilden. Marken är grön, 

har asfalterade vägar samt en svartvit fyr. Fågelperspektiv. 

(6,12) I förgrunden skummande vågor som mjukt går in över en strand. I bakgrunden 

sanddynor och vad som ser ut att vara ett brunt hus precis där vågor och strand möts. I 

bakgrunden grå himmel. 

(6,13) Liknande bild 6,12. Ett brunt hus i mitten av bilden ståendes på sanddynor. I 

förgrunden gräs som växer på sanddynorna. Till vänster i bakgrunden sand och vatten. Till 

höger i bakgrunden väg och telefonstolpar. I bakgrunden blå himmel och enstaka vita moln. 

(7,3) Rosa blomma med spretiga ”blad”. Ser ut att vara under vatten. 

(7,6) En mängd likadana lila och gröna blommor ståendes bredvid varandra. 

(7,12) Sluttande brun kulle kantad av mörka barrträd. I bakgrunden blåa berg och ljus himmel. 

(9,1) Grå och stelnad lerig mark med stora sprickor i. Längst bort i bakgrunden syns gröna 

träd och ljus himmel. 

(9,2) En pelare av moln som går från nedre delen av bilden och marken upp mot mörka moln i 

övre delen av bilden. Liknar en storm. I bakgrunden ljusare himmel och ljusare moln. 

(9,3) Stort brunt dammoln kommer från höger i bild. Dammolnet slår in över ett gult och 

grönt fält. Till vänster, dit molnet inte kommit än, är blå himmel och vita moln. 

(9,5) I förgrunden ett fält med gula blommor med gröna stjälkar. I bakgrunden mörka och 

gröna träd. 

(10,1) Regnbåge mot mörkblå himmel och moln. Nertill syns berg. 

(10,6) Fågelperspektiv över ett rev. Havet runtomkring och revet skiftar i färger av mörkblå, 

grönt och brunt. En otydlig horisontlinje övergår i ljusblå himmel och vita moln överst i bild. 

(10,7) Undervattensväxter i olika färger och koraller under vattnet. Små fiskar syns. I 

bakgrunden mer mörkt vatten. 

(10,8) Undervattensväxter i mestadels gröna och vita toner samt koraller under vattnet. I 

bakgrunden mer mörkt vatten. 

(11,4) Röda toner. Gul sol på röd himmel speglas i rött vatten. Något svart syns i vattnet. 

Horisontlinje. 

(11,5) Närbild på en droppe vatten hängande från en avsmalnande isbit. Otydlig bakgrund i 

grått och blått. 

 

 

Natur och människor (tar upp likvärdig del av bilden och/eller är båda i samma fokus i 

bilden; förhållande mellan människa och natur av vikt i bilden) 

(2,6) Snö och is. Till vänster i bild är en urgröpning i snön och isen, som ser ut som en invik 



 

 

 

 

med vatten i. En människa i rött syns mitt i bild. Övre hälften av bilden visar moln, mestadels 

mörka och i blå toner. 

(3,2) I förgrunden torv eller jordhögar. I bakgrunden två människor, vitt hus, telefonstolpar 

samt ljusblå himmel med lite strimmor av moln. 

(3,3) Land syns till vänster uppe i bild, sen en avsats ner till några människor samt vatten till 

höger i bild. Jordigt. I bakgrunden disig himmel. 

(4,9) Tre människor står på vad som antagligen är en båt. De befinner sig på vatten. 

Människorna sänker med vajrar ner ett gult föremål i vattnet. I bakgrunden mer vatten och 

himmel med moln. 

(5,2) Snö och is. Till vänster i bild är en urgröpning i snön och isen, som ser ut som en invik 

med vatten i. En människa i rött syns mitt i bild. Övre hälften av bilden visar moln, mestadels 

mörka och i blå toner. (samma bild som 2,6). 

(5,4) I förgrunden uppsliten torvig jord samt vattenfåra mellan gräs. Längre bort mer gräs, 

plankor över gräset och en person som går på plankorna. I bakgrunden berg och himmel. 

(5,15) Land syns till vänster uppe i bild, sen en avsats ner till några människor samt vatten till 

höger i bild. Jordigt. I bakgrunden disig himmel. (samma bild som 3,3) 

(6,1) Till vänster i bild en båt på grunt vatten nära fastmark som börjar i mitten av bilden. 

Fastmarken går brant uppåt cirka en meter och planar sedan ut. På marken står en person i 

kvinnokläder, ett skjul samt träd. I bakgrunden disig himmel. 

(6,2) Fyra små bilder bredvid varandra. Den första är samma bild som 6,1. Den andra visar 

människor som pekar och tittar ut mot vatten. Den tredje visar vatten, land och växtlighet. 

Den fjärde visar en man framför vatten och båtar. 

(6,5) En större version av bild 1,4; pojke springer från skummande vattenvåg. I bakgrunden 

gröna träd. I denna version syns även en till pojke inne i vågen samt en väg bredvid den andra 

pojken med en man med motorcykel. (skiljer sig från bild 1,4 då denna version visar mer 

natur). 

(7,1) Större version av bild 1,2; två människor vandrandes/klättrandes på ett stenigt berg. I 

bakgrunden syns höga berg, dalgång och tjocka vita moln mellan bergen. 

(7,5) Kvinna tittar ner för en stenig ravin. På ravinen växer grönska. I bakgrunden till höger 

syns en dal fylld med grön växtlighet och bruna berg. 

(8,2) Centrerat i bild: en man i bruna regnkläder tittar neråt och håller i en stege ståendes vid 

ett träd. En stor gren hänger över mannen. I bakgrunden tätt stående smala träd och grön sly 

på marken. 

(12,4) Man med keps bak och fram står på en ljusbrun trädstam utstickande ur ett stenrös med 

vita stenar. Mannen lutar sig ner mot stammen och sticker ner ett instrument i stammen. I 

bakgrunden blå himmel. 

(12,5) Närbild på halva delen av en hand som håller fram en träbit. På träbiten sitter små 

lappar med texterna ”6600 BC” och ”6500 BC” samt små pilar som pekar på olika årsringar 

på träbiten. Otydlig bakgrund i vita, svarta och röda toner. 

 

 

Illustrationer 

(1,7) Illustrerad världskarta med alla kontinenter. Land i grönt, hav och streck i blått samt 

utsatta röda prickar. 



 

 

 

 

(3,1) Två illustrerade kartor över samma landmassa. Land i grått och delvis vitt och vatten i 

blått. 

 

 

I huvudsak byggnader 

(6,7) Två bilder bredvid varandra föreställande samma sak – ett hus pålat på korta pålar samt 

gräs, torv och stening mark i förgrunden. På bilden till vänster är det vatten över den steniga 

marken, vatten som når ända fram till huset och under huset. 

(6,11) Ett hus av vita plankor står pålat på en strand precis vid vattnet. Vågor slår in mot 

stranden. I bakgrunden fler hus, blå himmel och stackmoln. 

(9,6) Fågelperspektiv över hus och grönskade skog blandat om vartannat. Mellan skogen och 

husen är brunt vatten. Helheten ger ett översvämmat intryck. 

(11,3) Tre stora mörka skorsten som det kommer grå rök ur. Till vänster om dem två smalare 

skorsten varav ett det kommer rök ur. I bakgrunden himmel som är gul nertill, ljusblå 

mittemellan och mörknande blå upptill. 

 

 

Grafer 

(11,1) Graf med årtal och gradbeteckningar. 

(11,2) Graf med årtal och gradbeteckningar. 

(12,1) Graf med årtal och gradbeteckningar. 

(12,2) Graf med årtal och gradbeteckningar. 

(12,3) Graf med årtal och gradbeteckningar. 

 

 

Övrigt 

(1,5) Omslag på bok mot vit bakgrund. Bokens titel syns stort; ”Earth under fire”. På 

omslaget himmel, moln i vitt, blått och rött. 

(1,6) Ser ut som ett bokomslag. Collage med jordglob i vänstra hörnet, vita berg i hela 

bakgrunden och en ring nere i högra hörnet med människor i. 

(5,5) En hand med vante håller fram ett svart-vitt fotografi. På fotografiet berg och snö. I 

bakgrunden bakom handen syns samma berg men med något mindre snö. 

(2,5) Största delen av bilden tas upp av vita prickar mot mörkblå bakgrund. Prickarna kan 

både stjärnor och/eller snö. I förgrunden en gul ställning med vajrar. Längst ner i bild en 

människa klädd i rött, och möjligtvis två människor till klädda i rött. 

(7,9) Foto uppifrån på ett anteckningsblock och ett svart-vitt fotografi på en kvinna –delvis 

täckt av anteckningsblocket. Mellan anteckningsblocket och fotografiet ligger ett oidentifierat 

brungrått objekt. 

(8,3) En träbro leder bort mot otydlig bakgrund. I förgrunden och i fokus en gren med 

knoppar på.  

(9,4) Fågelperspektiv över en stad. Uppe i vänstra hörnet blir husen högre och en bit vatten 

syns. Över hela bilden syns disiga gråa moln. 


