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Abstrakt 

 
I min undersökning har jag intresserat mig för bilder från en katastrof. Jag har 

valt en katastrof som jag själv har upplevt, stormen Gudrun som 2005 svepte in 

över södra Sverige. Min frågeställning har varit: Hur berättar privata bilder 

respektive mediebilder om stormen Gudrun och vilka funktioner fyller de olika 

bildtyperna? 

 Jag har valt att undersöka dels den mediala bilden, men också den privata bilden i 

form av fotografier av stormen Gudrun. Jag har kategoriserat mediebilder från 

stormen Gudrun utifrån olika semiotiska modeller. Jag har fått syn på hur bilder 

iscensätts och dramatiseras av media och hur man kan se mönster i medias 

bildrepresentationer från katastrofer i ett vidare perspektiv. Anledningen till att jag 

ville göra en undersökning om mediebilden, är att bilder redigeras av tidningar och 

ges en viss form beroende av vilken känsla eller information som ska förmedlas. 

Mediebilden påverkar vår uppfattning om hur vi förstår och ser på världen. 

Jag har också undersökt den privata bilden av stormen Gudrun utifrån privata 

fotografier och intervjuer och har på så sätt fått syn bildens minnesfunktion och som 

ett verktyg för berättande. 

Ur ett didaktiskt perspektiv som blivande medielärare är det viktigt att fördjupa mina 

kunskaper om bilders olika funktioner, samt hur bilder verkar på oss. Bilder är en stor 

grund på vad vi bygger vår förståelse om saker. 

Jag har i mitt gestaltande arbete laborerat med faktiska bilder som skapar en illusorisk 

bild. Jag ska vid utställningen/examinationen visa en film där jag har filmat samma 

händelse med två kameror, fast med en liten förskjutning. Det är förskjutning som 

skapar 3d effekten när man betraktar de båda filmerna. Efter att ha undersökt 

mediebilden och den privata bilden av stormen blir mitt eget gestaltande arbete en 

tredje mer personlig undersökning. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under natten till den 9 januari 2005 svepte den största stormen i modern tid in 

över södra Sverige. Stormens härjningar drabbade framförallt södra Smålands 

landsbygd där jag befann mig. Stormen kom att kallas ”Gudrun” och var både en 

emotionell, materiell och ekonomisk katastrof. Den visade på skillnaden i 

livsvillkor mellan stad och landsbygd. Människor på landsbygden isolerades 

kommunikationsmässigt. Både genom att de fysiskt inte kunde förflytta sig 

genom träd på vägar men även genom att internet, el och telenätet kollapsade. 

Katastrofen visade också på den livsviktiga relationen människor har till skogen, 

vikten av skogens historia och kommande framtid.  

Bilderna av stormen Gudrun har en speciell laddning för mig då jag var 

närvarande när stormen inträffade. I ämnesvalet var det viktigt för mig att skriva 

om något jag har egen erfarenhet av eftersom mitt intresse väcks och mitt 

engagemang att vilja undersöka.  

Jag är intresserad av hur man kan se mönster i medias bildrepresentationer från 

en katastrof. Jag har också velat undersöka hur mediebilderna skiljer sig från 

varandra. Jag har även intresserat mig för den privata bilden av en katastrof och 

hur den skiljer sig från mediebilden. 

 

1.2 Bakgrund och syfte: 

Rent visuellt har fotografierna av stormen Gudrun fascinerat mig. Efter 

insamlandet av bildmaterial fann jag en stor bredd och variation i de olika 

bildrepresentationerna. Alltifrån fågelperspektivsbilder som ger överblick till 

mer personliga vittnesbördsbilder, konstbilder, barnteckningar, nyhetsbilder med 

mera. Det var detta som fick mig att börja fundera kring mediebilderna från en 

katastrofs funktion och betydelse. Mediernas bild är inte en objektiv skildring av 

verkligheten eftersom skildringen alltid är beroende av en sändares uttryck, 

intresse, samt mediet och mottagarens erfarenheter och läsförståelse. 

Ofrånkomligt kommer man också in på vår föreställning om fotografiet som 
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objektivt. Att ha tillgång till två perspektiv av en händelse intresserade mig, 

Edwards skriver i sin bok Fotografi, en introduktion: 

Mycket av vår kunskap om världen kommer från fotografens visualisering, som ett surrogat 
för egen förstahandserfarenhet av platser, objekt, varelser och händelser. Fotografier har fått 
mycket att verka vardagligt, genom att föra avlägsna platser eller ovanliga föremål närmare 
oss, men samtidigt har vår tillit till dem inneburit att mycket av vår erfarenhet blir en 
andrahandserfarenhet 1 

 

Det är 5 år sedan katastrofen Gudrun inträffade. Bilder av katastrofer är ständigt 

närvarande i media. Jag intresserar mig för hur bilder från en katastrof verkar 

enskilt och i bildkedjor. Minnesbilder, mediebilder och privata bilder blandas 

och skapar berättelser. Jag intresserar mig också för hur man genom teorier och 

metoder kan systematisera ett bildmaterial för att se hur vi använder bilden för 

att skapa mening och förståelse i vår vardag. 

Mitt syfte är att undersöka dels mediebilden men också den privata bilden av 

stormen Gudrun, för att se vilka olika funktioner de olika bildtyperna fyller. 

Undersökningen blir en viktig kunskap att ha som blivande mediepedagog samt 

för att få en fördjupad förståelse och öka sin kritiskt granskande syn på 

mediebilder.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur berättar privata bilder respektive mediebilder om stormen Gudrun och vilka 

funktioner fyller de olika bilderna? 

1.4 Urval och avgränsning  

Jag har valt att undersöka ett stort bildmaterial från stormen Gudrun. Bilderna 

har jag samla in från dagspress, litteratur och nyhetshemsidor. Urvalet har jag 

gjort med hjälp av Gert Z Nordströms teorier2 och Kari Andén - Papadopoulos 

resonemang utifrån David D. Perlmutters teorier.3 

                                                        
1 Edwards Steve, (2006/2007) Fotografi - en introduktion, Raster förlag, sid 22. 
2 Nordström Gert Z (2003) Medier Semiotik Estetik, Jönköping University Press sid. 62 ff. 
3 Aspers Patrik m.fl.(red.) 2004 Bild och samhälle: visuell analys som vetenskaplig metod 
Studentlitteratur, Lund sid. 97-116. 
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Jag har valt att undersöka den privata bilden av stormen Gudrun, dvs. fotografier 

tagna av privatpersoner. De privata fotografierna har jag samlat in från mina 

informanter som är ett par i 35 årsåldern boende på landsbygden i södra 

Småland. En viktig anledning till mitt urval är att jag vill att mina informanter 

ska ha en nära relation till skogen, vilket de har i egenskap av skogsarbetare 

samt att de själva upplevde stormen Gudrun. 

Jag har transkriberat ljudupptagningar från intervjuer med mina informanter om 

deras relation till stormen. Jag ville få en inblick i bildskaparens relation till 

stormen i samspelet mellan berättande och bild. Och för att se i vilket kulturellt 

och socialt sammanhang bilderna finns och har skapats. 

1.5 Empiri/material 

Mediebild                                                                                          

Undersökningens bildmaterial har jag hämtat från Ola Hemströms bok Stormen -

berättelser från en katastrof4 och från Annelie Wirdenäs bok Bilder av en 

storm5. Vidare har jag använt mig av Smålandspostens tidningsupplaga6. Jag har 

också använt mig av Aftonbladets nätupplaga7.  

Mediebilden har jag valt att undersöka utifrån Gert Z Nordströms teorier kring 

katastrofbilder, samt Kari Andén - Papadopoulos som skriver om ikonbilder. 

Privat bild 

Jag har använt mig av mina informanters privata bilder kring stormen Gudrun 

som jag valt att se på med hjälp av Peter Gärdenfors teorier om berättande8 och 

Stewe Edwards resonemang kring mediet fotografi9. 

Metod/tillvägagångssätt: 

Jag har funderat på om jag ska skriva Gert Z Nordströms modell för att se på 

nyhetsbilder under metod eller teori, men har valt att skriva denna under teori. 

Gert Z Nordström har tidigare fått kritik för att han gör metoder av teori.  
                                                        
4 Hemström Ola, (2006) Stormen – berättelser från en katastrof, Carlsson bokförlag, Kristianstad. 
5 Wirdenäs Annelie, Runesson Hans, (2005) Bilden av en storm Växjö, Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
6 Smålandsposten 10/1 2005. 
7 Petersson Claes,  (2010-05-08) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article284747.ab. 
8 Gärdenfors Peter, (2006), Den meningssökande människan, Natur och kultur, Stockholm sid 109-126. 
9 Edwards, (2007) 
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Foto-Elicitering 

Jag gjorde den 17 mars en intervju med mina informanter kring deras egna 

berättelser om stormen Gudrun som jag sedan transkriberade. Mina informanter 

är bekanta till bekanta, jag valde dem för att de i egenskap av skogsarbetare har 

en nära relation med den av stormen Gudrun drabbade skogen. Den personliga 

relation jag har till mina informanter tror jag underlättade vårt samtal kring 

stormen Gudrun. Svårigheten med att ha en personlig relation till mina 

informanter har varit att tydligheten inte blev den bästa, en del av det som inte 

sägs i intervjuerna är underförstått för att jag känner till dem och de känner till 

mig. 

Jag har intervjuat mina informanter genom den etnografiska metoden foto – 

elicitering. För att på så vis få tag i samspelet mellan de privata fotografierna av 

stormen Gudrun och berättandet. Rose skriver om foto - elicitering10 som en 

metod för att tolka bildmaterial. Fotot som man undersöker kan antingen vara 

taget av den som undersöker eller av dem man undersöker, jag har i min 

undersökning valt att tolka mina informanters privata fotografier om stormen 

Gudrun.  

Rose skriver ”Photographs offer `an opportunity to gain not just more but 

different insight into social phenomena, which research methods relying on oral, 

aural or written data cannot provide.”11 Jag har valt den här metoden för att den 

kan ge upphov till minnen som inte går att få tag i utan fotografiet som en grund 

i undersökningsmetoden. 

Egen visuell undersökning 

Jag har undersökt hur man med två filmer kan skapa en illusorisk 3 d film. Jag 

har filmat samma händelse med 2 kameror, fast med en liten förskjutning. Den 

visuella undersökningen blir ett sätt att väva samman och få en chans att veckla 

ut mina tankar praktiskt.  

 

                                                        
10 Rose Gillian (2001/2007), Visual methodologies, London, Sage Publication, sid. 240 ff. 
11 Ibid., sid. 240. 
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1.6 Teori/Tolkningsram 

Semiotik 

Mitt teoretiska perspektiv kommer att utgå ifrån semiotisk bildanalys. 

Semiotiken är läran om tecken och tecknens egenskaper och funktioner. 

Semiotiken undersöker människans produktion av betydelse, villkoren för 

kommunikation och hur den följer vissa mönster och samband med samhället. 

Den typ av Semiotik jag har använt mig av koncentrerar sig på det visuella. 12 

I Reading images - The grammar of visual design skriver Kress och Van 

Leeuwen om hur bilden har varit föremål för ett stort semiotiskt arbete där fokus 

har legat på bildens form, estetik, komposition med mera. De menar att lite 

fokus har lagts på att se meningen av regelbundenheten i sättet bilder används, 

eller det man kan kalla den visuella grammatiken. Deras utgångspunkt är hur 

man kan se på konventioner i vår västerländska bildkultur, och hur den används 

för att producera mening av nutida bildskapare13 

 

Gert Z Nordströms modell  

Bilder kan ses som ett språk. Hur vi läser och tolkar bilden beror bland annat på 

bildens kontext och läsarens erfarenheter. För att på ett strukturerat sätt få tag i 

hur bilder verkar på oss och hur vi kan se mönster i medias framställning av en 

nyhetshändelse har jag använt mig av semiotisk modell.  

Jag har jag använt mig av Gert Z Nordströms modell för att se hur bilder från en 

katastrof kronologiskt iscensätts. Han menar att det finns mönster i hur bilder 

från en katastrof framställs i media för att appellera till olika känslor hos 

betraktaren.14 Nordström skriver att iscensättandet i media av en katastrof liknar 

det som sker på en teaterscen, där redigeraren och regissören har liknande 

                                                        
12 Nordström (2003) sid. 115. 
13 Kress, Gunther & Van Leeuwen,  Theo, (2006) Reading images- the grammar of visual design, Great 
Britain, Routledge, sid.1. 
14 Nordström (2003) sid. 63. 
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uppgift.15 ”Det handlar om att skapa dramaturgi och att hantera en mångfaldig 

retorik: att välja tonläge och uttrycksform, att skapa spänning och ge liv åt 

berättelse som i bästa fall kan fortsätta i flera akter.”16 Nordström skriver 

framförallt om hur man kan applicera den här metoden på nyhetsbilder.17 Jag har 

tagit mig friheten att även kategorisera bilder från böcker utifrån denna metod. 

Böckernas bilder är en del av tidigare nyhetsbilder och en del av den visuella 

uppfattningen vi har om stormen Gudrun. 

Nordström tar upp fyra olika kategorier: den Dramatiska, Episka, Lyriska och 

den Didaktiska Iscensättningen. Han skriver vidare att gränserna dem emellan 

inte är knivskarp utan att en bild kan passa in i flera av kategorierna.18 

Jag ska nu presentera de fyra olika iscensättningskategorierna som Gert Z 

Nordström skriver om i boken Medier Semiotik Estetik.19 

Gert Z Nordströms modell 

1. Dramatisk iscensättning:  

”Nyheten framställs som: a) Något överraskande eller chockartat. b) Något 

pågående i nutid som ej är avslutat. c) Något som gör sken av att iakttas 

direkt.”20 

Den dramatiska iscensättningen ska förmedla en känsla av att betraktaren 

upplever händelsen direkt, som om vi vore närvarande. Vi ska se ”igenom” 

mediet fotografi. Vi vet som betraktare inget om de händelsens fortsatta förlopp, 

inget är avslutat vi kan bara ana det fortsatta händelseförloppet. Rubrikerna är 

korta och bilderna är dynamiska. Denna iscensättning kan bara utnyttjas under 

några dagar efter händelsen.21 

2. Lyrisk iscensättning 

                                                        
15 Nordström (2003) sid. 62 
16 Ibid., sid. 62 
17 Nordström, Gert Z & Åstrand, Anders, (1999), Från löpsedel till webb, Styrelsen för psykologiskt 
försvar, Stockholm. sid. 45 
18 Nordström (2003) sid.63 
19 Ibid., sid. 62 ff. 
20 Ibid., sid. 63. 
21 Ibid., sid. 63 
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”Nyheten framställs som: a) Något typiskt och förväntat (metaskildring).b) 

Något pågående (nutid) som avslutats. b) Något som gör sken av att iakttas 

direkt.” 22 

Den lyriska iscensättningen ska också förmedla en känsla av närvaro samt att 

man som betraktare ser ”igenom” mediet. Men annars är skillnaden stor, 

händelsen har bytt tillstånd och chocken har övergått till lugn. Rubrikerna till 

bilderna är tunga. Händelsen måste bearbetas då olyckan är ett faktum.23  

3. Episk iscensättning  

”Nyheten framställs som 1) Något speciellt i en större händelse. 2) Något som 

passerat(dåtid) men också som något pågående (nutid).3) Något som förmedlas 

personlig/subjektivt.” 24 

I den episka iscensättningen får vi som läsare följa en journalist som på ett 

subjektivt eller personligt sätt berättar om speciella hjältar, eller syndabockar. 

Det kan också handla om att ge utrymme för vittnen och anförvanter.25  

4. Didaktisk iscensättning  

”Nyheten framställs som 1) Något logiskt i en händelsekedja.2)Något 

passerat(dåtid)3)Något som förmedlas objektivt och vetenskapligt. 26” 

Efter tidigare iscensättningars förmedling av känslor och chock ställs det krav på 

en fjärde form. Den didaktiska iscensättningens syfte är att förmedla händelsen 

på ett mer opersonlig och sakligt sätt. Den didaktiska iscensättningen visar hur 

en händelse har gått till på ett objektivt vetenskapligt sätt. Oftast i form av 

dataillustrerade bilder.27 

Begreppet ikonbild 

Kari Andén-Papadopoulos argumenterar i Bild och samhälle - visuell analys som 

vetenskaplig metod om behovet i ett alltmer bilddominerat samhälle av en 

                                                        
22 Nordström (2003) sid. 63 f. 
23 Ibid., sid. 63 f. 
24 Ibid., sid. 64. 
25 Ibid., sid. 64. 
26 Ibid., sid. 64. 
27 Ibid., sid. 64 f. 



  11 

djupare förståelse och analys av bilder som vi använder för att skapa mening i 

vår kulturella, sociala och politiska vardag28. I kapitlet Den ikoniska 

nyhetsbilden skriver Andén-Papadopoulos utifrån David D. Perlmutter studier 

om en bildtyp som kallas för ikonbild. Ikonbilden fungerar som en förtätad 

representation av ett större händelseförlopp. Som exempel tas en bild upp 

fotograferad av Thomas E. Franklin där 3 brandmän hissar amerikanska flaggan 

i ruinerna av World Trade Center efter flygplansattackerna elfte september 

2001.29 

Andén-Papadopoulos frågar sig också vad är det ikonbilden inte visar?. 

Ikonbilden föds inte som en ikonbild utan tillskrivs det av politiker, journalister 

m.m. Kriterier för en ikonbild är att den ska vara berömd vilket innebär att de 

flesta människor känner igen den, vidare ska ikonbilden väcka starka känslor. 

Andén-Papadopoulos skriver om ikonbildens formmässiga kriterier:30  

Ett formalt drag som de flesta ikoner tycks dela är en enkel och direkt anslående komposition. 
De är skapade - och redigerade - för att framhäva bildens huvudmotiv, utan störande visuella 
detaljer. I många fall innebär det att ikonen saknar visuell komplexitet, och därtill att den 
sociala kontexten skalats bort31  

Berättarteori 

Min utgångspunkt har varit hur man kan se på bilder som meningsskapare och 

dess förmåga som minnesverktyg. Som underlag har jag använt mig av Peter 

Gärdenfors bok ” Den meningssökande människan” 32. Jag har tittat på den 

privata bilden av stormen Gudrun utifrån hans teorier. 

Bildens minnesfunktion 

Den privata bilden har jag valt tolka utifrån Steve Edwards tankar kring 

fotografiska bilder.33 

 

 

                                                        
28 Aspers Patrik m.fl.(red.), (2004) sid. 98 f 
29 Ibid., sid.99 ff 
30 Ibid., sid.99 f. 
31 Ibid., sid. 101. 
32 Gärdenfors, (2006) sid. 109-118. 
33  Edwards (2007). 



  12 

Bild 1 se bilaga 

1.7 Tidigare forskning 

Mediabildens iscensättning 

Tidigare studier och forskning kring bilden som informationsbärare i katastrofer 

har gjorts av Styrelsen för psykologiskt försvar(SPF). I och med bildens mer 

framträdande roll i samhället samt en ökad dokumentering genom fotografier 

och datagrafik från katastrofer har SPF också sett ett ökat behov av att undersöka 

vilken funktion och roll bilden har i medias rapportering om en katastrof.34 Två 

exempel på tidigare rapporter inom mitt område: Terrorkriget i kvällspressen 

2002, Nordström G Z. Bagdad - Bob, menige Jessica Lynch och Cirkus Saddam 

– Irakkriget iscensatt i svenska medier, 2003, Nordström Gert Z. 

Ikonbild 

Tidigare studier kring bildens roll i katastrofer och krig har gjorts av Kari Andén 

- Papadopoulos bland annat Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av 

Vietnamkriget i svensk press. Andén - Papadopoulos har också skrivit om vad 

hon kallar ”Den ikoniska nyhetsbilden” i boken Bild och samhälle - visuell 

analys som vetenskaplig metod. Där hon som exempel har analyserat en bild från 

elfte september attackerna 2001 i New York.35 

 

2. Bearbetning och Analys 

2.1 Den Dramatiska iscensättningen 

”Nyheten framställs som: a) Något överraskande eller chockartat. b) Något 

pågående i nutid som ej är avslutat. c) Något som gör sken av att iakttas 

direkt.”36 

Rubriken Stor förödelse i stormens spår tillsammans med bild 1 täckte 

framsidan på Smålandspostens tidningsupplagas den tionde januari 2005. Detta 

                                                        
34 Nordström, Gert Z m.fl. (red) (1996) ESTONIA - Bilder av en katastrof.  Styrelsen för psykologiskt 
försvar, Stockholm, sid. 4 f. 
35 Aspers Patrik m.fl.(red.), (2004), sid. 97-116 
36 Nordström (2003) Sid.63 
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Bild 2 se bilaga 

 

Bild 3 se bilaga 

 

Bild 4 se bilaga 

 

var på morgonen två dagar efter stormen inträffade, i samma tidningsupplaga 

finns bild 2,3 och 4. 

Bilderna visar nerblåst skog och materiella skador på bostäder och bilar m.m. De 

människor som avbildas ser skrämda ut och detta förstärker känslan av oro, 

människorna blir ögonvittnen som pekar mot skogen. Bildens budskap blir –

Titta! Jag var här när det skedde, jag är ett vittne som kan berätta vad som 

hände.  

Motivet på bilderna bär tydliga spår av stormens härjningar, jag som betraktare 

ställs mitt i händelsen och distansen mellan mig som betraktare och att vara på 

plats i händelsen är liten. Bilderna speglar kaoset och chocken, bildens 

komposition är osymmetrisk diagonal och det finns en tydlig oro i bilderna. 

Att dessa bilder kan kategoriseras som dramatiska beror främst på att det är 

första dagen med bildmaterial efter stormen Gudrun, dessa nyhetsbilder är bland 

det första offentligheten möter i nyhetsväg. Katastrofens omfattning och dess 

framtid är oviss. Rubrikerna till bilderna är korta och kraftfulla. Textens innehåll 

laddas än mer då vi ser bilderna som ett slags bevis på att texten är sann och 

händelsen har inträffat. Det sker en växelverkan av laddning mellan bild och 

text, texten ger bilderna dess kontext.  

Bildernas komposition är tydligt underordnad det avbildade.  Detta beror dels på 

att denna iscensättning vill förmedla känslan av ovisshet och kaos. Samt att det 

är viktigt för tidningen att snabbt komma ut med bildmaterial och då är inte 

kompositionen det primära. Vi som betraktare har ännu inte börjat bearbeta 

katastrofen. Behovet av att visa hur stormen har drabbat oss och dess omfattning 

är stor, vi vet fortfarande inte alla konsekvenser av katastrofen. 

Nyhetsvärdet i den dramatiska iscensättningens bilder är kortvarig, vi som 

betraktare förväntar oss andra bildtyper för att bättre kunna förstå händelsen när 

chocken börjar bearbetas. Den dramatiska iscensättningen handlar mycket om att 

levandegöra ett bildmaterial. Rubrikerna förenklas för att göras slagkraftiga samt 

för att utnyttja samspelet mellan bilden och textens retorik. ”Tidningssidan eller 
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Bild 5 se bilaga 

 

Bild 6 se bilaga 

 

Bild 7 se bilaga 

 

Bild 8 se bilaga 

 

uppslaget ska uppfattas som en scen där händelser kan återges eller direkt 

iakttas”37 

2.2 Den lyriska iscensättningen 

”Nyheten framställs som: a) Något typiskt och förväntat (metaskildring).b) 

Något pågående (nutid) som avslutats. b) Något som gör sken av att iakttas 

direkt.”38 

I den lyriska iscensättningen får vi som betraktare börja bearbeta händelsen, 

chocken börjar övergå till ett lugn där vi får tid att reflektera över stormens 

konsekvenser. Olyckan har redan inträffat, den lyriska iscensättningens kriterier 

är bilder där vi som betraktare kan ta del och ges utrymme för sorgearbete.  

Bilderna visar ett enskilt öde, i det här fallet en man och hans personliga 

sorgearbete efter att ha förlorat sin son i stormens efterverkningar. Nordström 

skriver om den lyriska iscensättningen såhär ” Om inte tiden helt har stannat 

tycks allt röra sig i slow motion”39  Det vilar ett lugn över bilderna, själva 

katastrofen är avslutad men dess konsekvenser och den sorgeprocess som följer 

fortsätter. Bilderna får också sitt lugn genom den dramatiska iscensättningens 

bilder. Vi har fortfarande den dramatiska iscensättningens kaos och chockartade 

bilder på näthinnan. Nordström skriver ”De verkligt lyriska iscensättningarna 

som griper många är ofta kopplade till ett dramatiskt och våldsamt förspel”40. 

Här kan man alltså tala om att våra bildminnen laddar de bilder vi i stunden 

betraktar. En annan viktig skillnad som Nordström skriver om är att den 

dramatiska iscensättningen inte kan planeras, vilket inte är fallet med den 

lyriska, då den kan förberedas och planeras.41 

I den här iscensättningen får vi identifiera oss med de drabbades situation. Det 

viktiga är just den här människans berättande som en del i ett stort berättande om 

stormen Gudrun. Bilderna kan läsas en för en men får sin fulla mening 

tillsammans då bilderna laddar varandra. 

                                                        
37 Nordström, Åstrand (1999) Sid. 45 

38 Nordström (2003) sid.63 f. 
39 Nordström, Åstrand (1999) sid. 55. 
40 Ibid., sid. 55 
41 Ibid., sid. 55 f. 
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Bild 9 se bilaga 

 

Bild 11 se bilaga 

 

Bild 10 se bilaga 

 

Tillsammans bildar bilderna en bildkedja som berättar om ett före stormen bild 7 

och ett efter bild 5, 6. Pojken på bild 7 har förolyckats under stormen Gudrun. 

Man läser ihop bilden på pojken med pappan på bild 5 som sorgset tittar höger ut 

från bilden, det han tänker på visar sig symboliskt på väggen bakom där samma 

fotografi (bild 5) av pojken hänger. På bild 6 visar pappan konsekvenserna av 

den händelse som hans son gick förlorad i, och på bild 8 ser vi orsaken till 

olyckan. Bilderna ges här sin fulla mening i nyhetsmediets sammanhang, då vi 

har text som både laddar och förklara bilderna. Den närvaro och förmedling av 

känslor som bilderna uttrycker blir svår att uttrycka i endast text. 

 

2.3 Den episka iscensättningen 

”Nyheten framställs som 1) Något speciellt i en större händelse. 2) Något som 

passerat(dåtid) men också som något pågående (nutid).3) Något som förmedlas 

personlig/subjektivt.”42 

I den Episka iscensättningen bereds plats för mer djupgående personliga 

berättelse, vi får följa drabbade personers egna berättelser om 

katastrofhändelsen. Här ges utrymme för olika berättelser som är delar av den 

stora berättelsen av stormen Gudrun. Deras berättande får stå som vittnesbörd 

för stormen Gudrun. I den här lyriska iscensättningen av stormen ges stormen ett 

ansikte, den personifieras dels genom deras berättelse, men också genom bildens 

komposition. I kompositionen poängteras det personliga genom utsnittet som 

visar människor i halvbild. 

 Jag har valt skildringar av skogsarbetare, där huvuddelen av det material jag 

hittat har varit bilder av män. Bild 9, 10, 11 avbildar människor som röjer i 

skogen efter stormen. I texten till bilden får vi reda på att stormen drabbat dem 

hårt, intrycket av bilderna som förmedlas är eftertänksamhet, något håller 

fortfarande på att bearbetas. Chocken har övergått till lugn och det ges utrymme 

för en mer djupgående berättelse av deras egna personliga erfarenheter. I allas 

blickar vilar något drömskt, de kanske minns tillbaka till platser som förut fanns, 

                                                        
42 Nordström (2003) Sid.64 
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Bild 12 se bilaga 

 

Bild 13 se bilaga 

 

Bild 14 se bilaga 

 

men som har gått förlorade under stormen, de försöker med blicken hitta det som 

har blåst bort förändrats eller försvunnit. 

 Berättelserna kring bilderna går ut på just traumat efter stormen ”-Jag har ju ett 

rådjurspass därnere som jag suttit i många timmar, berättar Roland, och pekar 

bort mot ett område som ännu inte är uppröjt.-Jag har inte skjutit nåt där, men 

däremot har jag tittat mycket på djuren för det tycker jag är roligt”43 

2.4 Den Didaktisk iscensättning 

”Nyheten framställs som 1) Något logiskt i en händelsekedja.2)Något 

passerat(dåtid)3)Något som förmedlas objektivt och vetenskapligt.44 

Det finns behov av en fjärde kategori bilder efter de dramatiska, episka och 

lyriska skildringarna. Det krävs här en bildtyp som kan förklara katastrofen på 

ett mer opersonligt och sakligt vis. De didaktiska bilderna talar främst inte till 

känslorna utan försöker förklara ett händelseförlopp på ett tydligare eller i varje 

fall ett annat sätt än tidigare bildkategorierna. 

Dessa datagrafiska bilder skiljer sig från de andra kategorierna då det inte finns 

några vare sig materiella skador eller livsöden att identifiera sig med, bildens 

syfte är inte att vi ska känna. Syftet är snarare att vi som betraktare ska förstå hur 

en händelse kan ske, i detta fall hur en storm kan uppstå. 

Kress och Van Leeuwen skriver om datagrafiska figurer eller diagram som de 

beskriver bilden, och jämför dessa med fotografiet. De skriver att vi kan 

representera människor, platser och saker genom det visuella som om det är på 

riktigt. Eller så kan vi representera det som om det inte är på riktigt genom 

karikatyrer, fantasier, drömmar etc. Mediet fotografi visar på det som för oss 

människor är synligt, dataillustrerade bilder kan visa på det som normalt inte är 

synligt. Fotografiet är fruset i en viss tid medan dataillustrationen kan följa ett 

tidsförlopp, som i min undersökning t.ex. en väderprognos.45 

Dataillustrerade didaktiska bilder förenklar, visar tidsförlopp och förtydligar. 

Fotografiet visar ett illusoriskt djup genom skugga, förskjutningar, skärpa och 

                                                        
43 Hemström, (2006) sid.137  
44 Nordström (2003) Sid.64 
45 Kress, Van Leeuwen (2006) sid. 156 f 
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Bild 15 se bilaga 

 

oskärpa m.m. De dataillustrerade bilder jag har valt ut har inte som främsta mål 

att likna en realistisk bild av världen. Kress och Van Leeuwen skriver att 

diagrammet är abstrakt och schematiskt medan fotografiet är konkret och 

detaljerat. Diagrammet står för en representation av världen som är kodad och 

konventionaliserad medan fotografiet står för en naturalistisk, omedelbar och 

okodad representation av verkligheten. Kress och Van Leeuwen frågar sig om 

diagrammet är en mindre verklig representation av verkligheten än fotografiet?. 

Inte nödvändigtvis skriver Kress och Van Leeuwen och menar till och med att 

diagrammet kan vara mer verkligt för betraktaren på det sättet att diagrammet 

visar en mer adekvat bild av det som ska förmedlas än genom fotografiet.46 

2.5 Ikonbild 

 Kari Andén-Papadopoulos skriver om hur vissa mediebilder från en händelse 

utses till s.k. Ikonbilder av journalister, politiker eller akademiker, dessa väljs 

aktivt ut och föds inte som ikonbilder.47 “En ikonisk bild vars symbolik 

överskuggar allt som den kan tänkas konkret visa”48. Hon tar som exempel upp 

hur bilden på tre brandmän som hissar Amerikas flagga i ruinerna efter World 

Trade center i New York på eftermiddagen den elfte september 2001 har fått 

ikonstatus.49 

 Jag ska försöka applicera den här modellen på mitt eget bildmaterial från 

stormen Gudrun. En bild som jag ser som ikonbild efter stormen Gudrun är 

”Trädet” bild (15) fotograferad av Jocke Berglund. Bilden är ett flygfoto över ett 

kalhygge, vägar och skog. Kalhygget bildar symboliskt en trädkrona och där 

vägarna bildar stammen och grenarna av det som uppifrån liknar ett träd. 

Jag konnoterar stormen Gudrun när jag betraktar bilden ”Trädet”, som har blivit 

berömd i sin egenskap av symbol för skogen trots att det i stor utsträckning just 

är avsaknaden av skog som bildar dess form. 

Tidigare har jag gått igenom Gert Z Nordströms teorier kring nyhetsbildens 

iscensättning. Jag ska utifrån Perlmutters resonemang om ikonbilder se vad 

                                                        
46  Kress, Van Leeuwen (2006) sid.157 f. 
47 Aspers, m.fl.(red.) (2004), sid.100. 
48  Ibid., sid. 28. 
49 Ibid., sid. 28. 
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ikonbilden inte visar. Bilden ”Trädet” har blivit upplyft till ikonbild dels för var 

den inte visar. Den visar inte chockeffekten från den dramatiska iscensättningen, 

inte heller får vi följa det personliga berättandet i den Episka iscensättningen och 

inte heller den pedagogiska opersonliga didaktiska iscensättningen. Ur betraktar 

synpunkt har vi här ett stort avstånd till bilden, det är en bild som normalt inte är 

möjlig att se, utan att genom flygplan eller helikopter ta sig dit upp. 

Att vi utser vissa bilder till ikonbilder säger en del om vårt sätt att vilja försköna 

händelser. Bilder är aldrig objektiva och bilder kan utnyttjas för politiska 

intressen för att tillexempel ena ett folk eller inge hopp och framtidstro efter en 

katastrof. Vi måste som betraktare vara uppmärksamma på att bilder retuscheras, 

beskärs ges en annan mening i relationen till texten i nyhetsframställningar. Jag 

är övertygad om att bilden trädet inte är representativ för många som upplevde 

stormen, den ”vackra” bilden Trädet krockar med minnen, upplevda erfarenheter 

från stormen Gudrun som inte var lika vackra. 

Människan och naturen har tillsammans skapat symbolen träd utav avsaknaden 

av träd. Ikonbildens kriterier att inge hopp och framtidstro infrias symboliskt då 

”trädet” för stå som en symbol för att trots all skog som har blåst ner så kommer 

skogen att åter växa.  

Bilden ges också en extra tvist då den är omöjlig att se från marken och måste 

ses ifrån skyn. Tidigare bilder jag refererar till är de gamla sydamerikanska 

landskapsmönster gjorda av indianer. Min utgångspunkt är att betraktandet av 

bilder sker i en inre dialog med andra bilder, denna förmåga skriver Gärdenfors 

om i sin bok ”Den meningssökande människan”. ”representera världen i en inre 

värld”50. Jag tänker mig att det är det vi gör med bilder från en katastrof, vi 

representerar världen genom fotografiet och konstruerar genom samspelet 

mellan tid, rum och mediet fotografi vår uppfattning om t.ex. en katastrof eller i 

ett större perspektiv uppfattningen om världen. 

 

 

                                                        
50 Gärdenfors, (2006) sid 14. 
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Bild 16 se bilaga 

 

Bild 17 se bilaga 

 

Bild 18 se bilaga 

 

Bild 19 se bilaga 

 

Bild 21 se bilaga 

 

Bild 20 se bilaga 

 

 

 

 

2.6 Privata bilden 

Mina informanter visar under vårt samtal fotografier som de tagit dagarna efter 

stormen. Bilderna visar deras egen skog, vi ser bilder av nedfallen skog, främst 

granskog. Bilderna visar nedfallna träd över skogsvägar och bilder tagna ur 

fågelperspektiv från helikopter som ger en översikt över skogen samt stormens 

härjningar. Mina informanter beskriver skogen som helt förändrad, en skog de 

förut kände så väl. Varje bild mina informanter visar har sin historia och sin 

berättelse.  

Erik: ” Alltså gå ut där i vindfällorna, ja, ja visste ju, jag hade ju gått där och 

jagat så mycket, jag visste precis var man skulle gå, men allting, ingenting var ju 

sig likt, och så fick du gå lite så åså lite så, sen var de bara hygge”/… / Jag: 

”Men då var den helt annorlunda skogen sen ja ?, när man gick ut i den. Erik: 

Ja, de är som på de korten som finns här uppe vid Brorsnäs.”51 

Bilderna och berättandet om stormen är tätt sammankopplade, bilderna laddar 

det mina informanter berättar och berättelserna ger bilderna mening och liv. 

Bilderna blir också berättelse som får sin del i ett större berättande om stormen, 

enskilt och i bildkedjor. Stormen Gudrun var en overklig händelse som kan vara 

svår att förstå, där fyller bilderna en funktion för att försöka skapa förståelse. 

Istället för att verbalt säga så här var det under och efter stormen så tar man ett 

kort för att på något sätt kunna bevisa att såhär var det. Här kommer 

föreställningen om fotografiet som Sanningssägare eller bevis fram jämfört med 

den muntliga utsagan. Den egen upplevda upplevelsen måste kanalisera, sättas i 

något fysiskt. 

”Det betyder att objektiven endast är en förlängning och fördjupning av 

fotografens personliga sätt att se och skapa relationer till omvärlden Det räcker 

egentligen inte med att hon har ämnen. Ämnena måste vara en del av fotografen 

                                                        
51 Intervju med mina informanter 17/3 2010. 
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själv. Helst bör hon röra sig vant och verserat som en gammal sockenbo inom 

sitt eget stoff, inom sina egna upplevelser”52 

Utifrån det här citatet av Sune Jonsson har jag tittat på den privata bilden av 

stormen utifrån mina informanters privata fotografier. 

I samspelet mellan berättandet och det privata fotograferandet har bilderna av 

stormen fungerat som bärare av identitet, i det avbildade visar fotografen sin 

vardag, arbete. Berättandet och bilden ger en förståelse för hur mina informanter 

lever sina liv, hur deras vardag ser ut, vilka drömmar de har och vad som är 

viktigt för dem i livet. Fotograferandet blir också ett fångande av upplevelser av 

stormen Gudrun, vi kanske behöver fotografi till att ladda med våra erfarenheter 

och upplevelser. Dessa fotografier bör upplevas och förstås i den kontexten de är 

fotograferade och används i, för att förstås och tolkas på ett relevant sätt. 

Bilderna tagna från helikopter fyller ett viktigt syfte för överblick över skogen 

de äger, bilden skapar sammanhang och förståelse på ett sätt texten inte kan. 

Siffror över antal nerfallna träd blir i detta sammanhang en diffus information, vi 

vill ha bilder som skapar överblick. 

2.6.1 Privata bildens minnesfunktion 

Fotografiet får här en helt annan innebörd än de iscensatta nyhets-

framställningarna. Det privata fotografiet är en viktig minnesfunktion. Mina 

informanters bilder får sin mening genom att mina informanter minns en skog 

som var, samt ett när bilden tas och ett nu 5 år efter stormen Gudrun.  

Jag har använt mig av foto – elicitering för att på så sätt få syn på bildskaparens 

intentioner samt förhållande mellan fotografierna och fotografen. Jag valde även 

att göra intervjuerna hemma hos mina informanter för att se i vilken social och 

kulturell miljö fotografierna finns. Det blir också lättare att minnas i en situation 

där det inträffade. 

Oliver Wendell Holmes beskrev 1859 fotografin som en spegel med minne, en 

reflexion som är fryst i tiden. 53 Vi tar ett fotografi för att inte glömma en 

                                                        
52 Aspers, m.fl.(red.) (2004) sid. 22. 
53 Edwards (2006/2007) sid. 129. 



  21 

händelse, vi måste externalisera vår minneskapacitet. Fotografiet blir som en 

spegling, en reflexion, något som påminner oss om det verkliga. Vi påminns om 

det tillstånd och de känslor vi hade under händelsen då vi tog fotografiet eller 

under i detta fall katastrofen. 

Varför blir då bilden så viktig som minnesfunktion och i berättandet om 

stormen? Jo, Gärdenfors skriver att vi människor är skapade för att minnas 3 

saker: ansikten, platser och historier.54 Fotografierna blir ett verktyg för att 

minnas händelsen, de har upplevt händelsen på plats, och fotografiet kan bli det 

fysiska tingest som representerar en plats en historia och ansikten. 

Foto – elicitation blir här ett verktyg som underlättar dessa 3 saker, dels ser vi 

bilder på ansikten, platser och vi får höra historier om stormen som underlättar 

vår förmåga att minnas händelser. 

Med bakgrund av deras yrken och relation till skogen, blir fotografierna av 

skogen ganska tragiska, något har försvunnit, platser laddade med minnen. 

Genom repetition av att se ett fotografi av en händelse så minns vi händelsen 

bättre, men fotografiet rekonstruerar också om minnet och föreställningen av en 

händelse.  

2.7 Egen bildundersökning 

Jag har i mitt gestaltande arbete laborerat med att två faktiska bilder skapar en 

illusorisk bild. Rent praktiskt har jag filmat med två kameror med en liten 

förskjutning samma händelse under samma tid. Under betraktandet av filmerna 

tittar man igenom en låda som separerar ögonen så att vänster öga ser vänster 

film och höger öga ser höger film. Sidförskjutningen av de två kamerorna 

simulerar vårt vanliga seende. När vi ser filmen försöker ögonen få ihop de båda 

filmerna till en film, och då uppstår en 3 d effekt. 3d effekten kan ses som en 

metafor för vad bilder gör med vår sakförståelse av en händelse. 

 

 

                                                        
54 Gärdenfors (2006) sid 113. 
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3. Resultat/Tolkning: 

3.1 Mediebilden 

Resultatet av undersökningen visar vilken funktion olika bildtyper fyller vid en 

katastrofsituation. Bilder når ibland fram till oss när inte texten gör det. Ibland 

har vi enklare att föreställa oss och förstå händelser som verkar otroliga eller 

osannolika genom bilder. Bilderna fungerar inte endast som ett medium för att 

kunna förstå utan också som ett sätt att bearbeta en händelse. 

De iscensatta bilderna och ikonbilden från en katastrof bildar i ett större 

perspektiv ett dramaturgiskt berättande där bilderna får sin mening genom dess 

plats i den narrativa helheten. Bilder är enskilt och i bildkedjor berättelser. Som 

betraktare lär vi oss att förvänta oss en viss typ av bilder i en kronologisk följd i 

media efter en katastrof. De olika bildkategorierna fyller olika behov hos oss, 

denna iscensättning har skapats av redigerare och fotografer. Varje iscensättning 

har intentioner att väcka vissa känslor eller förmedla viss information till 

betraktaren. Formen för berättande från en katastrof blir också en form för att 

medieförstå en katastrof, vi gör världen greppbar och kanske lite enklare. 

 Kress och Van Leeuwen skriver i inledningen av sin bok Reading images-The 

grammar of visual design hur man kan förstå bilder utifrån en slags grammatik. 

”Just as grammars of language describe how words combine in clauses, 

sentences an texts, so our visual `grammar´ will describe the way in which 

depicted elements – people, places and things – combine in visual `statements´ 

of a greater or lesser complexity and extension” 55 

För att djupare förstå bildens särart och dess funktion ser jag möjligheten att 

jämföra bildens sätt att beskriva världen med texten. Bilder är likt text 

kontextbundna. Det jag har gjort i min undersökning för att förstå en katastrof 

utifrån bilder, är att undersöka i vilken kontext de olika bilderna till vardags 

förstås i. Det jag har fått syn på i min undersökning av iscensättningens bilder är 

att t.ex. så laddas den episka iscensättningens lugna bilder av den tidigare 

dramatiska iscensättningens bilder. Man kan säga att bilden får sin fulla laddning 

av kontrasten mellan betraktandet av en bild och våra egna bilderfarenheter.  
                                                        
55 Kress, Van Leeuwen (2006), sid.1. 
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Efter iscensättningens bilder har jag undersökt ikonbilden, ikonbilden kan ses 

som slutet på ett bildberättande om stormen. Människor konstruerar kanske 

ikonbilder för att genom bilden skapa mening, framtidstro och enas efter en 

katastrof som kan kännas meningslös. För att sinnligt skapa en annan bild av en 

händelse behöver vi fysiska tingest, alltså fotografiet för att konstruera en mer 

poetisk och vacker bild av en katastrof. 

Om vi kan se mönster i hur media väljer att framställa en händelse så kan vi på 

ett djupare sätt förstå hur media påverkas oss och i förlängningen förstå världen 

på ett djupare plan. Med detta perspektiv kan vi ställa oss kritiska till 

mediebilder och inte betrakta det som en objektiv skildring av världen. 

 

3.2 Privata bilden 

I undersökningen har jag tittat på de privata fotografierna av stormen Gudruns 

funktion och betydelse. Bilder skapar ordning i kaoset. Stewe Edwards skriver ” 

Fotografier kan förefalla verkligare än verkligheten - glansig yta och briljant 

färg förstärker detta ytterligare. Häpnadsväckande lik världen vi känner men 

ändå mer perfekt, mer ordnad och sammanhängande”56 Att som mina 

informanter uppleva en katastrof med egna ögon kan te sig som en overklig 

upplevelse. Därför kanske vi behöver se händelsen igenom ett medium för att 

förstå katastrofens innebörd och omfattning istället för att endast uppleva den på 

plats.  

Vår föreställning om mediet fotografi som något sant och verkligt kan kanske 

ibland vara en mer verklig bild att ta in än då vi upplever en händelse som är 

svår att greppa. Fotografiet är mer statisk kontra den upplevda bilden av 

stormen. Fotografiet blir en representation av en händelse där vi kan vila ögonen 

och bearbeta katastrofen. Edwards skriver ”Kanske är det till exempel så att 

distans befrämjar historiskt tänkande eller förståelse för värdeladdade 

synpunkter”57 Kanske det är genom fotografiet vi får den distansen. 

                                                        
56 Edwards (2006/2007) sid. 145. 
57 Ibid., sid.146 
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I Den meningssökande människan citerar Gärdenfors filosofen Wilhelm Dilthey 

”att förstå är att förbinda uttryck med en upplevelse - att lära känna en Geist. 

All förståelse innebär att `återfinna jaget i duet”.58 

Utifrån detta citat är uttrycket fotografi i min undersökning. Min undersökning 

visar hur vi skapar/ser mening och förståelse om en händelse genom den visuella 

representationen. I det här perspektivet fungerar fotografiet som en katalysator 

för de känslor och upplevelser vi har av efter att ha upplevt en katastrof, där vi i 

samspelet mellan uttrycket och upplevelsen förstår händelsen bättre. Om vi tar 

ett fotografi kanske vi kan förstå våra upplevelser bättre i efterhand.  

I mediernas bild av stormen Gudrun handlar det om proffs som är vana vid 

bildens som uttryckssätt, redigerarna och fotograferna vet vad som förväntas av 

dem och de väljer medvetet komposition, tonläge, vinkel samt redigering m.m. 

Professionella redigerare och fotografer styrs av intressen. Det privata 

fotografiets funktion baserar sig mer på en minnesfunktion, skaparna av det 

privata fotografiet har inte heller samma intentioner. I mina informanter fall 

handlar det inte så mycket om ljus, skärpa, komposition utan om att 

dokumentera en händelse. 

3.3 Egen undersökning 

 Genom min egen undersökning har jag velat få fram en djupare bild, en 3 d bild. 

Jag ser gestaltningen och den skrivna delen som olika sätt att utforska samma 

sak, hur jag genom den skrivna delen har systematiserat och kategoriserat bilder 

för att få en djupare förståelse för bilders påverkan. Och hur jag genom 3 d 

undersökningen på ett mer personligt sätt försöker skapa mig en djupare bild av 

minnen och erfarenheter av stormen Gudrun. 

 

 

 

 

                                                        
58 Gärdenfors (2006), sid. 45. 
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4. Slutdiskussion 

Jag har i min undersökning tittat på olika visuella representationer av en katastrof. Jag 

har granskat både den privata bildens och mediebildens funktion och betydelse.  

Enligt Nordströms modell så följer mediebilden efter en katastrof en dramaturgisk 

kurva.  Man har som betraktare av ett bildmaterial från en katastrof ett förväntat 

händelseförlopp i bakhuvudet. Om man är medveten om denna iscensättning kan man 

på ett djupare sätt förstå mediebilder och på så sätt förhålla sig kritisk till medias bild 

av en händelse. Jag har fått syn på att bilden har en mycket viktig del i våra liv, bilden 

väcker känslor och den ger oss förståelse och ibland tröst. 

Jag ser mitt undersökningsresultat som en viktig kunskap att ha som medielärare. Som 

blivande medielärare tror jag det är viktigt att man har vetskap om vissa regler och 

modeller inom bildtolkning för att kunna diskutera mediebilder i skolan. 

Katastrofbilder är en del av den ström av bilder vi möts av i vår vardag. Bredden i 

bildmaterialet från en katastrof samt det faktum att bilderna väcker starka känslor gör 

katastrofbilder till ett tacksamt exempel för att väcka diskussion i skolan.  Med 

katastrofbilder som grund kan man ta tag i problematiken om medias makt över vår 

förståelse, upplevelsen kontra mediebilden samt föreställningen om fotografiets 

objektivitet. Den privata bilden representerar fotografiet som minnesfunktion och blir 

ett verktyg i berättandet av en händelse. Som medielärare har man en viktig uppgift 

att ge sina elever verktyg för förståelse av världen genom visuella uttryck. 
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