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Abstrakt 
 

 

Mitt examensarbete utgår från ett tidningsfotografi som var med i Svenska Dagbladets 

näringslivsbilaga den 4 augusti 2009. Det är ett fotografi av tre män i motljus som rör sig i 

Kaupthing Banks huvudkontor i Reykjavik på Island. Tidningsbilden illustrerar en dramatisk 

händelse i den isländska finanshistorien. Rubriken lyder ”Kompislån drev på bankkrasch”. 

Artikeln och artiklarna som följer under några år, beskriver hur ett fåtal islänningar har lånat 

pengar och köpt upp norska och brittiska banker, för att senare låna ut tiotals miljoner kronor 

till bankens ägare och sina kompisar, ofta utan säkerhet. Följden blir att Islands ekonomi 

kraschar och varenda islänning dras med i den största ekonomiska krisen som landet har varit 

med om i modern tid. Jag fascinerades av det till synes lugnt estetiska fotografiet som är 

ovanligt som illustration på närngslivssidorna i en dagstidning. Jag fick lust att undersöka 

bilden närmare med hjälp av metoden semiotisk näranalys. Det är denna analysmetod och 

tillämpningen av metoden på tidningsfotografiet och hela tidningsidan som uppsatsen handlar 

om. I den gestaltande delen av mitt examensarbete har jag målat en förstoring av 

tidningsfotografiet och lagt till en leksak som visar på de personliga associationer som bilden 

väcker hos mig. Kontrasten mellan det strikta lite dämpade motljusfotografiet av tre 

kostymklädda män och ansiktet av ett litet lyckotroll som spränger genom duken förändrar 

bilden påtagligt. I den semiotiska näranalysen försöker jag analysera det konnotativa 

budskapet som bilden förmedlar på en kollektiv nivå. Mitt lyckotroll får stå för något som i 

semiotiken kallas för punctum, det vill säga individuella assiociationer som uppstår hos mig. 

Genom att måla motivet har jag genom handens arbete lärt känna bilden på ett annat sätt än 

när jag endast ser på den. Nyckelord: semiotik, denotation, konnotation, punctum, nyhetsbild, 

visuell kommunikation. Engelsk titel: Men in backlight. 
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Inledning 
 
 

Introduktion 
 

 

Jag har samlat på mig tidningsbilder, fotografier tagna på människor i motljus, sedan hösten 

2009.  Det började med bilder av den isländska bankkraschen. Jag lade märke till att några 

artiklar på näringslivsidorna i Svenska Dagbladet illustrerades med vad jag uppfattade som 

konstfotografier. Eftersom jag arbetat med publicitetsanalyser under många år vet jag att man 

diskuterar på tidningsredaktionerna hur man ska komma ifrån de ständigt återkommande 

fotografierna på handskakande män i kostym, kostymklädda män bakom skrivbord och bilder 

på män över huvudtaget. Det är inte helt lätt eftersom svenska dagstidningar arbetar aktivt 

med att använda många bilder för att bryta upp den massiva redaktionella texten med 

illustrerande bilder. Om man jämför våra ekonomisidor med tidningar som Financial Times, 

eller andra internationella tidningar som skriver om ekonomi ligger svenska tidningsmakare 

långt framme i ambitionen att öka läsbarheten, fånga in läsaren  och arbeta aktivt med 

illustrerande bildmaterial. 

 

Bakgrund 
 

 

Eftersom media gärna personifierar nyheterna och strävar efter att ge artikelinnehållet ett 

ansikte, blir det ofta samma typ av bilder som illustrerar texten i artiklar. När det gällde den 

isländska bankkraschen som ägde rum 2008, reagerade jag på valet av bildmaterial. 

Fotografierna var något utöver det vanliga i dagstidningar som skriver om ekonomi. Jag blev 

sugen på att göra något av dem. Kanske kunde jag ha dem som utgångspunkt för en målning? 

Jag började samla på mig fotografier tagna i motljus, gärna med en eller flera personer som 

silhuetter i förgrunden. Jag fortsatte att spara på tidningssidor med motljusbilder till hösten 

2011. 

 

Syfte 
 

 

Jag presenterar i denna uppsats en semiotisk näranalys på ett tidningsfotografi enligt den 

vetenskapliga metodik vi lärt oss för undersökningar inom området visuell kommunikation. 

Syftet med den teoretiska undersökningen av bildmaterialet är att få svar på mina frågor i 

frågeställningen. Syftet med gestaltningsarbetet är att lära känna bilden och förstå vad bilden 

vill förmedla genom att gestalta den och tillföra ett förändarande element för att se om det 
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visuella budskapet förändras. Fotografiet avbildar en situation där män är inblandade under ett 

hektiskt skede av den isländska bankkraschen. I min målning är jag fri att gestalta mina egna 

inre bilder kring händelsen. Den didaktiska aspekten på mitt arbeta är tänkt att fungera som en 

uppgift i måleri, collage, teckning eller photoshop, där gymnasieelever i bildundervisningen 

får utgå från en tidningsbild. De ska därefter dra ifrån eller lägga till ett fritt valt föremål i en 

målning, ett collage eller teckning för att diskutera begreppen denotation och konnotation. Det 

didaktiska syftet med övningen är att hantverksmässigt pröva hur man aktivt kan förändra en 

bild och arbeta medvetet med visuell kommunikation. Detta är en viktig fråga i bildämnet 

därför att vi också bör att ha ett kritiskt och aktivt förhållningssätt till nyhetsbilder. När det 

gäller reklambilder lär vi oss att ifrågasätta trovärdigheten. När det gäller nyhetsbilder bör vi 

fundera över varför man valt en viss bild för att illustera nyhetstexten.Vad vill man förmedla 

till läsaren? 

 

Frågeställning 
 

 

Vad uttrycker denna bild av män i motljus i detta sammanhang? Vad är bilden av män i 

motljus uttryck för i en nyhetsartikel? 

 

Urval och avgränsning 
 

 

Jag har alltså utgått från ett fotografi ur mitt insamlade material och genomfört analysen på 

denna exempelbild. Med tanke på det totalt insamlade antalet fotografier, 13 stycken, är det 

frågan om delar av ett kvantitativt urval som jag gjort en kvalitativ analys på. Jag har gjort ett 

strategiskt urval av bilden jag analyserar och återskapar i målningen. Jag har valt ett fotografi 

i en serie fotografier av Yvonne Åsell, om den isländska bankkraschen. Jag valde just detta 

fotografi därför att det vid första anblicken ser ut som ett dekorativt konstfotografi av män i 

motljus. En ovanlig nyhetsbild av affärsmän på Svenska Dagbladets näringslivssidor. 

 

Empiri 
 

 

Empirin omfattar nyhetsbilden och en telefonintervju med fotografen. Jag kontaktade 

fotografen Yvonne Åsell den 20.4 2012 och gjorde en telefonintervju om hur hon tänkte när 

hon fotograferade nyhetsbilden som jag valt ut för mitt arbete. 
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Tidigare forskning 
 

 

I Roland Barthes Det ljusa rummet, försöker han kartlägga vad ett fotografi är och hur det 

skiljer sig från andra bilder. Barthes tar också upp begreppet punctum. Något i bilden bidrar 

till att han läser bilden på ett nytt sätt, ser en ny bild framför sig. En inre bild, något 

associativt. Detta tar jag med mig i mitt gestaltningsarbete. Steve Edwards tar i boken 

Fotografi, en introduktion upp, hur den fotografiska bilden uppfattas som representerande 

sanningen, en dokumentation av verkligheten. Den konstnärliga bilden till exempel i måleri 

står däremot för känsla eller uttryck. Detta blir också intressant för mitt arbete som utgår från 

ett nyhetsfotografi som jag omvandlar till en målning. Jag försöker i uppsatsen belysa hur jag 

närmat mig mitt arbete ur ett teoretiskt perspektiv, med en semiotisk analys. Genom att måla 

av fotografiet har jag försökt undersöka bilden taktilt, med hjälp av färg och pensel. Jag har 

också gjort ett tillägg i bilden som försöker förmedla min inre bild, en känsla och association. 

Edwards resonerar även om hur man definierar foto som dokumentära eller konstbilder och 

hur svårt det är att skilja på begreppen. I Populärkultur av Simon Lindgren, behandlas 

begreppen semiotik och strukturalism. Han tar upp den franske lingvisten Ferdinand 

Saussures semiologi som studerar språket som tecken och teckensystem. Jag talar i uppsatsen 

om semiotik som härstammar från den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce. 

Semiotik är det dominerande begreppet inom kultursociologin och cultural studies. 

Strukturalismen som ibland används synonymt med semiotiken, är ett filosofiskt ramverk som 

är relevant för samhällsvetenskapen som helhet. Den har ett bredare synsätt än semiotiken, 

som handlar om mentala och kulturella strukturer. Semiotiken står för det avgränsade studiet 

av tecken och teckensystem. I Visual Methodologies av Gillian Rose, behandlas olika 

vetenskapliga metoder för visuella studier. Av innehållsanalys, diskursanalys, psykoanalys 

och semiologi har jag valt den sistnämnda metoden med beteckningen semiotik. Semiotiken 

innehåller enligt Rose, en komplett verktygslåda med analysverktyg för att bryta ner en bild i 

tecken och försöka förstå bildens meningsbärande betydelse i ett bredare sammanhang. 

Exemplen i boken fokuserar på reklambilder och reklamkampanjer, men jag tycker att 

metoden fungerar även när man analyserar nyhetsbilder. I Estonia -Bilder av en katastrof av 

Gert Z Nordström, Britt-Marie Kühlhorn och Turid Marthinsen hittar jag historiken kring 

katastrofbilder i nyhetssammanhang och resonemang kring vad som skiljer nyhetsbilder från 

konstbilder. 
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Jag har läst följande uppsatser som behandlar området visuell kommunikation och 

nyhetsfotografi: 

 

Bilden som verktyg för visuell kommunikation av Ulf Myrtner, handlar bland annat om hur 

bildens kontext påverkar hur mottagaren tolkar bilden och hur koder fungerar som visuella 

överenskommelser i en kultur. 

 

En bild säger mer än tusen ord av Maria Hörtin, är en studie av The Times och Dagens 

Nyheters förstasidesbilder ur ett bildspråkligt perspektiv. Framförallt i avsnittet med den 

semiotiska bildanalysen av Dagens Nyheter hitttar jag en del som är relevant för min uppstas. 

Hon konstaterar ett ökat användande av bilder i nyhetstidningar under senare decennier och 

tittar närmare på helheten bild, rubrik och text. 

 

I Viveka Anderssons uppsats Bearbetad sanning, en undersökning om sanning och fotografi 

tar hon upp frågan om fotografiets möjlighet att förmedla objektiva bilder av verkligheten. 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort en bildbearbetning som påverkar trovärdigheten, 

särskilt hos nyhetsbilder. Samtliga arbeten är genomförda på Konstfack, Institutionen för 

bildpedagogik mellan 1998 och 2008. 

 

Teori 
 
 

Bilden som språk 
 

 

Den semiotiska bildanalysen som täcker in andra bilder än konstverk, har utvecklats som en 

vetenskap under andra hälften av 1900-talet. De forskare som vill undersöka masskulturens 

visuella företeelser har sökt sig till semiotiken, eftersom denna vetenskap har ambitionen att 

täcka in alla slags tecken som kan framställas och tolkas. Ur semiotiken som allmän 

teckenlära har bildsemiotiken sedan utvecklats.1 

 

Den semiotiska bildteorin talar om drömbilden, den inre bilden, till exempel hallucinatoriska 

bilder, fantasins bilder med mera. Seendebilden är seendets uppfattning om verkligheten, som 

består av tecken som tolkas. Kommunikation mellan människor kräver ett medium till 

exempel målningar, massbilder som trycks i tidningar eller förmedlas elektroniskt. Detta är 

den framställda bilden, som vi ofta kallar just bild. Jag har tittat på den framställda bilden i 

denna uppsats. I mitt gestaltningsarbete bearbetar jag denna bild genom att lägga till och måla 

en inre bild. 

 
1 Gert Z Nordström, Påverkan genom bilder, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 1986, sid 131 
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Gert Z Nordström talar om att kommunikationen i det visuella systemet påverkas av kontext 

eller sitt sammanhang: det vill säga ett yttre kontext till exempel texter och andra bilder. 

Sändarkontexten är de uppdragsgivare, medarbetare och andra som medverkar till bildens 

framställning och påverkar tolkningen av den exempelvis fotografen eller bildredaktören. 

Mottagarkontexten är de språkliga och sociala omständigheter som existerar vid den konkreta 

tolkningen av bilden. När man analyserar en bild är det viktigt att ta hänsyn till kontexten, det 

sammanhang där bilden exponerats. För att kunna analysera tidningsbilder måste man helst ha 

med sig hela tidningen eller åtminstone tidningsuppslaget. Detta för att se bilden i förhållande 

till text och rubriker. Mottagarkontexten handlar också om i vilket sammanhang mottagaren 

befinner sig vid mötet med bilden. När jag ser min tidningsbild i Svenska Dagbladet påverkas 

min tolkning på ett annat sätt än när jag för över motivet till en oljemålning i min ateljé på 

Konstfack. Den sociala miljön kan reducera och avleda innehållet i det budskap som mediet 

förmedlar, men det kan också förstärka budskapet i olika riktningar.2 

 

Allt på en tidningssida är inte lika relevant för den bild som också finns där. Den yttre 

kontexten är den relevanta omgivningen närmast bilden. 

 

Sändarkontext är de betydelser vi införlivar i bilden på grund av vetskapen om dess 

upphovsman, ägare, utgivare med mera. En nyhetsbild i svenska Dagbladet tolkas annorlunda 

än en nyhetsbild i Norrskensflamman, eftersom de båda dagstidningarna står för helt olika 

politiska och ideologiska inriktningar. En bild på näringslivssidan i Svenska Dagbladet har 

hög trovärdighet bland de läsare som är intresserade av näringslivsnyheter i Sverige. 

 

Teoretiska perspektiv 
 

 

För att något ska betecknas som teori är det rimligt att det har en viss form av allmängiltighet. 

Teorier hjälper oss att ordna och strukturera verkligheten och får oss att se sammanhang 

mellan olika fenomen.3 Teorin utgör grunden, eller utgångspunkten, för tolkningen av 

resultatet från en specifik studie. Metoden utgörs av de verktyg man använder för at välja ut 

och samla in sitt forskningsmaterial och för att utföra analysen av till exempel en bild, 

skulptur eller byggnad. Teorivalet handlar om vilket perspektiv man väljer att utgå ifrån när 

man formulerar sin frågeställning.4 

 
 
 

2 Gert Z Nordström, Bilden i det postmoderna samhället, Carlssons bokfölag: Malmö 1989, sid 41-42 
3 Peter och Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former, Vetenskapsteori och forskningsmetod, Liber: Malmö 2009, 

sid 204-209 
4 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder, Studentlitteratur: Lund 2004, sid 24 



5 Eriksson, Göthlund, 2004, sid 38 
6 Nordström, 1989, sid 306-308 
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Semiotiken i egenskap av teori om tecken och symboler, har varit min teoretiska 

utgångspunkt. Att använda semiotiken som metod innebär att man tolkar bildens olika 

element som tecken för någonting. Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, 

analyserar dem var för sig och i relation till varandra och tolkar slutligen deras innebörd i 

relation till bildens kontext.5 

 

Metod 
 
 

Undersökningmetod - gestaltande del av examensarbetet 
 

 

När det gäller min gestaltande undersökning har jag arbetat med vattenbaserade oljefärger. 

Jag har använt mig av ett tidningsfotografi som illustrerar den isländska bankkraschen. I mitt 

gestaltningsarbete har jag förstorat och överfört detta fotografi till oljemåleri. Jag ville måla 

av fotografiet för att lära känna bilden genom handens arbete. Det är en strukturerad, lite kylig 

bild av tre kostymklädda män i silhuett. Jag målar dit ett litet lyckotroll som bryter av det 

strikta, väluppfostrade. Genom att lägga till denna leksak i min målning har jag visualiserat de 

tankar och associationer ursprungsbilderna väcker hos mig, när jag ser fotografiet. Det verkar 

som om man lätt glömmer barnet inom sig inom bank- och finansvärlden. Ett lyckotroll känns 

för mig som en lämplig maskot för dessa män som tar sig själva på stort allvar. Jag använder 

mig av mediet måleri för att gestalta min inre bild. Jag tycker att måleri lämpar sig särskilt väl 

för detta ändamål, därför att det är möjligt att måla den inre bild som fotografiet framkallar 

hos mig. 

 

Semiotisk näranalys - undersökningsmetod för teoretisk del av examensarbetet 
 

 

Bilden är ett språk. Så länge människan har existerat har hon skapat både seendebilder och 

drömbilder eller mentala bilder. Det finns en skillnad mellan beskrivning och analys. En bild 

kan inte beskrivas utan analytisk reflektion, men beskrivningen behöver inte leda till några 

speciella slutsatser. Detta kräver man däremot av en analys. Vanligtivs föregås analysen av en 

eller flera beskrivningar. Man beskriver bildens denotationsplan och analyserar 

konnotationsplanet.6 



7 Eriksson, Göthlund, 2004, sid 56 
8 Nordström, 1989, sid 341-343 
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Denotation och konnotation 
 

 

Med denotation menar man ett teckens egentliga betydelse, grund- eller kärnbetydelse. Det 

kompletteras av konnotation som är tecknets bi- eller medbetydelser. Konnotation kallas 

ibland också ”kulturell association”. Med detta menas associationer som är gemensamma för 

ett kollektiv, en grupp, en subkultur, en kultur med mera. Det är viktigt att sätta en gräns 

mellan konnotation och de helt subjektiva associationerna som endas uppfattas och tolkas av 

en enda individ, så kallade punctumtecken, begreppet som har sin upphovsman i semiotikern 

Roland Barthes. 

 

Det är också viktigt att identifiera tecken på en grundläggande (denotativ) nivå, eftersom man 

på denna nivå finner de nycklar som behövs för att tolka bildernas innehåll på en konnotativ 

nivå och frilägga deras budskap.7 En denotativ beskrivning av en bild försöker reda ut 

grundelement, del- och helbetydelser, hur dessa sammanställs och uttrycks i handlingar, 

ämnen och tillstånd. Även hur metaforer det vill säga likheter och metonymier (närheter), är 

utformade och sammanflätade. Men också yttre kontexter som bildtexter, rubriker och andra 

bilder hör till denotationsplanet eftersom de kan påverka del- och helhetsbetydelserna i själva 

bilden. 

 

Det konnotativa fältet är svårare att identifiera eftersom det är beroende av tid och rum. Ett 

slags överföring av konnotationer förekommer när det gäller handgjorda bilder som resultatet 

av en ingående skaparprocess. Konstnären är i detta fall inte bara bildens sändare. Under den 

skapande akten är han eller hon också den ende mottagaren. Konstnären tolkar bilden både 

denotativt och konnotativt under arbetets gång. Konnotationerna kan då fungera idégivande 

och vävs in i den växande syntagmbildningen (närvarnde element relaterade till varandra i en 

kombination).8 I det verbala språket är syntagm en kombination av bokstäver och ord (fonem 

och morfem), som måste avläsas linjärt, exempelvis ”Fågel satt på stolpe”. Det visuella 

syntagmet kan däremot kombineras på ett friare sätt, vilket medför en högre grad av 

subjektivitet. En fåsyntagmatisk bild innehåller ett litet antal händelser, vilket gör den lättare 

att beskriva med en kort bildtext. Mångsyntagmatiska bilder är fulla av meddelanden som kan 

kombineras relativt fritt av personen som beskådar bilden. Konnotationer i konstbilder kan 



12 Nordström, 1989, sid 311 
13 Ibid, sid 334-337 
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föras över till betraktaren genom syntagmbildningen. Bildmakarens val av material, teknik, 

ämne och utformning av syntax påverkar mottagaren till att associera i vissa riktningar. 9 

 
 

Deltecken och helhetstecken på denotationsnivån 
 

 
Även om en bild uppfattas som ett helhetstecken består den samtidigt av många mindre 

tecken så kallade deltecken, som bildar teckenkedjor.10 Den generella utgångspunkten är att 

bilden kan tolkas som tecken, vilka består av uttryck och innehåll, liksom att det existerar 

bildkoder och som andra språkliga koder. En kod kan förstås som en kulturs eller subkulturs 

gemensamma system som organiserar tecken och ger dem mening. Koden bygger alltså på 

konventioner.11
 

 

Grundelementen i bilden är beståndsdelar i bilden som inte är betydelsebärande till exempel 

punkter, linjer, raster eller färgplan. Men använda i ett sammanhang får även dessa 

grundelement en bestämd funktion eftersom de medverkat till en form. Och form har alltid 

mening eller betydelse. Vad händer till exempel om man ändrar färgen i en bild? Endast om 

en sådan förändring inte påverkar bildens helhetsbetydelse är grundelementen neutrala.12 Om 

bakgrunden (himlen) i bankkraschbilden hade varit eldigt röd/orange, hade bilden sannolikt 

tett sig mer dramatisk. Lämnar männen en brinnande byggnad? 

 

Färgplan och tomrum är i sig icke-betydelser. En vit yta, avskild från sitt sammanhang, är 

bara vit. I kombination med andra bildelement kan den föreställa ett snöklätt fjäll. Och 

tomrummet behöver inte bara vara tomhet. Sammankopplad med en horisontlinje kan det 

tomma betyda hav eller himmel. De stora blå ytorna med svagt rosa inslag i bankkraschbilden 

representerar på så vis himmel. En blå himmel med rosa inslag. En skymningsbild. Den som 

målar kan i princip välja ut och sätta samman vilka grundelement som helst för att skapa hel- 

och delbetydelser men är bunden till att betydelserna ska vara ikoniska. De ska likna något i 

den naturliga världen.13
 

 
 
 
 
 
 
 

9 Nordström, 1989, sid 342-343 
10 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström, Bildspråkets grunder, Almqvist & Wiksell: Höganäs, 

1992, sid 13 
11 Eriksson, Göthlund, 2004, sid 36 



14 Nordström, 1989,  sid 309 
15 Ibid, sid 152-155 
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Min metod är semiotisk näranalys 
 

 

Min metod i den teroetiska undersökningen är semiotisk näranalys. Näranalysen inriktas mot 

själva meddelandet, dess yttre och inre kontext. Uppgiften går ut på att iaktta det visuella 

berättandet, att se likheter (metaforer) och närheter (metonymier) eller upptäcka nya 

konnotativa och symboliska teckenkombinationer. Näranalys är en kreativ jakt på laddade 

tecken som kan vara svårfångade och inte alltid förklaringsbara. Det är de oanade 

betydelselagren som är intressanta och inte konstaterandet av denotativa fakta.14 Det är svårt 

att formulera en generell metod för näranalyser därför att de har olika mål och angriper helt 

olika bilder. 

 

Sammanfattning 
 

 

Den semiotiska näranalysen som jag tänker genomföra har följande tre frågeställningar: 
 

 

Vilka tecken (delbetydelser) är väsentliga och dominerande i bilden? Denotations- och 

konnotationsnivå. 

 

Vilken språklig funktion har nyhetsbilden? Är den emotiv, informativ, konativ eller poetisk? 
 

 

Hur förhåller sig bilden till sin kontext på tidningssidan? 
 

 

Bearbetning och analys 
 
 

Mediet är en del av budskapet 
 

 

Vad är bilden av män i motljus uttryck för i ett nyhetssammanhang? 
 

 

Det som kännetecknar massbilden är den konativa funktionen, det vill säga budskapets 

medvetna inriktning på olika mottagargrupper, som exemplevis reklamens bilder gör. 

Budskapet ska vara entydigt och lätt att förstå. Det som karaktäriserar konstbilden är den 

poetiska funktionen. Konstbilden ska öppna för olika tolkningar hos mottagaren. Massbilden 

produceras inom ramen för kulturindustrin. Dess inverkan på och betydelse i samhället är en 

fråga om mediets status.15 Den amerikanske kommunikationsforskaren Marshall Mc Luhan, 

poängterar budskapets beroende av mediet. I den bild jag analyserar i denna uppsats, har det 

till exempel betydelse att Svenska Dagbladet är en trovärdig sändare av näringslivsnyheter i 

Sverige. Bilder växlar kontext. En konstbild används i reklam, en nyhetsbild ingår i ett 
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underhållningsprogram. Vid bildanalysen är det optimalt att ha tillgång till bildens 

ursprungliga kontext. När detta inte är möjligt gäller den definition av det sammanhang man 

befinner sig i.16 Yvonne Åsells bild i Svenska Dagbladet är enligt min mening lika mycket en 

konstbild, som en illustration av en näringslivshändelse. Men på näringslivssidan i Svenska 

Dagbladet illustrerar den en dramtisk händelse och blir en nyhetsbild. 

 

Nyhetsbilden 
 

 

Nyhetsbilder är de bilder som förmedlas av press, webb och TV vars främsta syfte är att ge 

information om aktuella händelser. Enligt massmedieforskaren Håkan Hvitfeldt, vid 

Stockholms universitet, ökar sannolikheten för att en artikel ska bli huvudartikel och kanske 

placeras på första sidan, om den handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor.17 Det har 

betydelse om händelsen är nära läsarna geografiskt och kulturellt och om innehållet är 

sensationellt och överraskande och handlar om enskilda personer. Händelsen måste kunna 

beskrivas enkelt och utspelas under kort tid som ett tema. Sannolikheten för uppmärksamhet 

och placering ökar ockå om berättelsen har negativa inslag och elitpersoner som källor. Alla 

ovanståenede kriterier stämmer in på bankkraschbilden som illustrerar huvudnyheten på första 

sidan i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga. Många människor får sin viktigaste och kanske 

enda information från tidningen eller nätet, via bilder och bilder kopplade till rubriker och 

bildtexter. Man nöjer sig som läsare med en ytlig orientering för att få veta vad som sker i 

tiden. Tidnings- eller webbredaktörerna vet detta och intressanta bilder dras därför ofta upp 

och fångar på så sätt in läsaren. Nyhetsbilder är av två helt skilda slag. De flesta har som 

främsta uppgift att illustrera texten. Andra bilder ”äger” nyheten. Texten får spela en 

underordnad roll eller stödjande funktion. Enligt min mening är bilden från den isländska 

bankkraschen inte tillräckligt visuellt dramatisk för att äga nyheten. Däremot är de tillräckligt 

ovanliga på näringslivssidorna för att skapa en jämlik balans mellan rubrik, text och bild. De 

flesta bilder illustrerar nyhetsartiklarna. När en nyhet dyker upp på redaktionen söker man i 

det digitala pressarkivet efter den mest lämpliga bilden som kan fungera som blickfång och 

göra tidnings- eller webbsidan mest aptitlig för läsaren. Fotografen Yvonne Åsell var på plats 

utanför Kaupthing Bank i Reyjkavik i augusti 2008. Hon berättar själv i en telefonintervju för 

mig att hon och en reporter var på plats och fotograferade under en av de mest dramatiska 

dagarna på Island. 



18 Nordström, Külhorn, Marthinsen, 1996, sid 8 
19 Ibid, sid 10 
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Tidningssidans dramaturgi 
 

 

En katastrof är mer eller mindre oväntad. Den är också mer eller mindre tillgänglig för 

massmedierna på grund av geografiskt läge eller besvärliga väderleksförhållanden. Den första 

stora olyckan som dokumenterats med nyhetsbilder var när luftskeppet Hindenburg fattade eld 

och störtade utanför New York år 1937. För första gången i historien iscensattes en katastrof 

genom bilder i tidningen. Den isländska bankkraschen är en finansiell katastrof på en hög 

abstraktionsnivå, typisk för 2000-talets ekonomiska system. Vi lever i tron att det finasiella 

systemet är transparent och att lagstiftningen garanterar att det hanteras av kunniga och 

omdömesgilla personer. På så sätt är det en abstrakt katastrof, en parallell i vår tid till 

luftskeppet Hindenburg. Det är massmediernas uppgift att i bild och text ge uttryck för stora 

katastrofer som drabbar människorna. Konstnären däremot kan skildra världen på distans, 

utanför omedelbar tid och reellt rum.18
 

 

Nyhetsförmedlingens diskurs 
 

 

En diskurs är i nyhetsförmedling i dagspress en utsaga som är kombinerad av bild (-er) och 

text (-er). En diskurs är i detta fall något sammanhängande som äger rum i sitt eget 

regelsystem, sin egen framställningsnorm. Den kan omfatta en hel tidningssida, vara en del av 

en sådan eller bestå av flera sidor eller uppslag. En diskurs framställs ofta på ett sådant sätt att 

den kan tolkas på följande nivåer: 

 

1. Tolkningen bygger endast på bilderna och bildtexterna i diskursen. Bilden är 

intressant och lockar till sig betraktande. Dramat som utspelas kan vara arketypiskt till 

exempel ett skeppsbrott (eller et luftskeppsbrott) som symboliserar livets skörhet och 

människans utsatthet och kamp. 

2. Tolkningen bygger på bilder, rubriker och bildtexter i diskursen. Detta 

tolkningsalternativ är det vanligaste när det rör sig om tidningar som konsumeras 

snabbt och summariskt som exempelvis dagstidningar. Tidningsläsaren gör en bild- 

rubriktolkning för att få en uppfattning om händelsen. 

3. Tolkningen bygger på den totala diskursen det vill säga bilder, bildtexter, rubriker och 

brödtext. Detta tolkningssätt kräver läsarens engagemang och tid för tolkning.19
 



20 Nordström, Külhorn, Marthinsen, 1996, sid 10-11 
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Den tidningssida jag analyserar och tolkar i denna uppsats, bygger på en en poetisk konstbild i 

kombination med en dramatisk och motsägelsefull rubrik. Hela sidan är grafiskt genomtänkt 

och kombinationen av bild, rubrik och text lockar till läsning. Jag kan tänka mig att många 

som normalt inte läser näringlivsnyheterna lockades till läsning denna gång. Så var det i varje 

fall för min egen del. 

 

Dagens tidningssidor är gestaltade för att möta alla tre ovan nämnda tolkningsnivåer. En mer 

traditionell syn på sidlayout är att bild och rubrik ska fungera som blickfång och locka läsaren 

att läsa brödtexten, som blir det episka inslaget, det vill säga berättelsen i diskursen. 

Tidningssidornas dramaturgi skapas inte av enskilda journalister och fotografer som 

plikttroget levererar material från olika källor och händelser, utan av team på tidningarnas 

redaktioner som arbetar med bildredigering, layout och rubriksättning. Det är detta team som 

skapar den dramatiska diskurs som läsaren senare tar del av. Det viktigaste inslaget för att 

göra denna diskurs dramatisk är bilder. Bilderna förmedlar upplevelsen som-om-jag-är- 

osynligt-närvarande-och-ser-det-medan-det-sker. 

 

Den isländska bankkraschen är i första hand en faktahändelse. Men som de flesta 

tidningsnyheter finns det även fiktiva inslag i berättelsen. Rubriker, brödtexter och 

illustrationer blir blandformer som i sammanhanget kallas faktion en blandning av fakta och 

fiktion.20
 

 

Den dramatiska lyriska diskursen tillämpas ofta i kvällstidningar. I kvällstindingar som anses 

ha mer gemensamt med så kallad skvallerpress, är dramatiska bilder och rubriker 

tyngdpunkten i det som snabbt ska förmedlas som en nyhetshändelse. Det är inte en analytisk 

brödtext med krav på hög sanningshalt och olika perspektiv på en händelse som är i fokus. 

Den episka didaktiska diskursen som alltjämt favoriserar texten på bekostnad av bilden är 

enligt traditionen morgontidningarna förespråkare för. Även om det har skett en glidning 

mellan de olika medierna under senare år. Numera har bilder en stor betydelse även i svenska 

morgontidningar. 

 

Nyhetsframställningar är ofta episka i den meningen att det finns en berättare - en eller flera 

journalister - som berättar något om någonting. Den dramatiska framställningen är av ett 

annat slag. Här ska ingen mellanhand synas utan jag som läsare ställs direkt inför händelsen. 

Detta gäller också för den lyriska framställningen. Där den dramatiska framställningen 
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uttrycker handling, rörelse, motstatsförhållanden och dialog, framkallar den lyriska stillhet, 

tystnad, enstämmighet och okränkbarhet. En välformulerad rubrik avladdar och påverkar 

betydelser i bilden som kan vara störande eller missriktade i sammanhanget. Framställningen 

kan ockå diskuteras utifrån uttrycksplan. Den dramatiska och lyriska framställningen kräver 

bara ett plan, scenen där händelsen framtonar, avbildas och spelas upp. Den episka 

framställnignen kräver ytterligare ett plan, berättarens. Det är läsaren som bestämmer vilken 

diskurs som är relevant i tolkningssituationen. Den didaktiska framställningen liknar den 

episka med sina två plan, scenens och berättarens. Men berättaren är mer en lärare.21
 

 

Den dramatiska framställningen. En nyhetsdiskurs som består av bilder, rubriker och 

ingresser kan jämföras med en teaterscen där händelser framförs och utspelas. Man skapar en 

illusorisk scen så att läsaren får en känsla av att bevittna världen genom ett fönster. Det 

grekerna (Aristoteles) kallade mimesis (likna, imitera, kopiera så kallad illusorisk realism), 

kan iscensättas med modern bild- och kamerateknologi. Direktkontakt mellan läsare och 

händelse är viktig i den dramatiska framställningen. Agenten, förmedlaren ska helst inte 

märkas. Målet med nyhetsdiskursen är att minimera tidsavståndet mellan händelse och 

konsumtion så mycket att läsaren upplever nu och en närhet. Bankkraschbilden är inte 

dramatisk på detta sätt. 

 

Den episka framställningen. Berättaren har till uppgift att förmedla innehållet i en händelse. 

Berättaren kan vara verklig eller påhittad och följer ett tidsförlopp. Berättaren är den som 

följer läsaren att finna sentimentalitet och äventyr i ett för övrigt olidligt händelseförlopp. Han 

eller hon är också den som pekar på ansvariga och pekar ut syndabockar. Det är i första hand 

brödtexten som står för det episka inslaget i diskursen. Men bilden, särskilt bilder i 

arrangemang, kan i högsta grad fungera berättande. Ofta rör det sig om en kombination av 

text och bild. Tidningssidan om bankkraschen är i viss mån episk. Topphemliga dokument 

avslöjar den riskfyllda lånekarusellen, namn på syndabockarna nämns redan i ingressen. 

 

Den lyriska framställningen. En framställningsform i media är sällan ren det vill säga att den 

är antingen dramatisk, lyrisk, episk eller didaktisk. Det som kännetecknar den lyriska 

framställningen är att den är stämningsskapande och känsloladdad.  Det kan också vara frågan 

om tankelyrik, där framställnngen handlar om allmänna idéer det vill säga etiska, politiska 

eller religiösa frågor. Den lyriska framstälningen utnyttjar gärna presenstempus och försöker 

fånga det omedelbart närvarande. Den dramatiska framställningens nu förknippas med själva 



22 Nordström, Külhorn, Marthinsen, 1996, sid 21-29 

16 

 

händelsen, medan den lyriska är kopplad till olika efterspel och följder. Den dramatiska 

framställningen är på väg och har en riktning medan den lyriska försöker stanna tiden och 

dras mot slutna rum och harmonier.22 Bilden av tre män i motljus är mer en lyrisk och poetisk 

framställning än en informativ framställning. Bilden som fångade mitt intresse var en 

nyhetsbild som normalt inte visas på näringslivssidor i dagspress. Det var därför jag började 

läsa artikeln. Konsekvensen av detta är att den här typen av bild med största sannolikhet 

fångar in flera och kanske andra läsare, än de som normalt intresserar sig för 

näringslivsnyheter. Bilden fångar in nya läsargrupper. Kanske tänkte bildredaktören som 

gjorde uppslaget medvetet så. Fotografiet som togs av Yvonne Åsell på Kaupthing Bank den 

där höstdagen 2008, är en poetisk bild i ett annars mindre poetiskt lyriskt sammanhang. 

 

Denotativ beskrivning av fotografiet 
 

 

Jag gör följande tolkning av fotografen Yvonne Åsells bild på Svenska Dagbladets första sida, 

Näringslivsbilagan den 4 augusti 2009. Rubrik: Kompislån drev bankkrasch. Jag börjar med 

en analys av fotografiet för att därefter se på bilden i sitt sammanhang på hela tidningssidan. 

 

 
 

 

Foto: Yvonne Åsell 
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Tecken och delbetydelser som är väsentliga och dominerande i bilden: 
 

 

På bankkraschbilden syns tre svarta silhuetter av kostymklädda män i motljus. De har en 

dominerande grundbetydelse i bilden. De går ut ur bilden från höger till vänster. I bakgrunden 

ligger en ljusblå yta, med svagt rosa inslag. Bilden är indelad i ett arkitektoniskt rutmönster, 

bildat av två vertikala pelare i en huskonstruktion. Två längsgående, horisontella balkar skär 

av bilden två tredjedelar uppåt i bildytan. Männen rör sig i en byggnad som ser ut att var 

byggd i glas och stål. Eller är det ett modernt fartyg? Det ser ut som om de går i en passage 

eller gång som är helt transparent. Istället för väggar är det heltäckande glas från golv till tak. 

Det ser ut som en glasgång som binder ihop två huskroppar med en luftbro. Bilden är 

beskuren med en svag lutning nedåt, mot vänster. 20% av den undre delen på bilden utgörs av 

en svart yta som ser ut som en ramp eller scen. Två horisontella röda linjer med lila och gula 

inslag löper tvärs över bildens övre och undre del. Det svarta rutmönstret på den ljusa 

bakgrundsytan är också ett viktigt gundbetydelsetecken i bilden. 

 

Konnotativ analys/ tolkning 
 

 

De tre männen konnoterar affärsmän. De är medelålders och bär kostym, är välfriserade och 

vältränade. Deras klädsel och hållning konnoterar makt. De har god hållning och går i rad ut 

ur bilden från höger till vänster i en svagt sluttande nedförsbacke, vilket konnoterar nedgång/ 

tillbakagång. De går inte mot framtiden, enligt vårt västerländska sätt att se på bilder. Då 

skulle de gått vända med ansiktet mot höger ut ur bilden. Mannen som går främst tittar snett 

nedåt eller bort. Huvudet lutar. Den andra mannen i raden går ganska nära honom, med något 

i handen. Det ser ut som en mobiltelefon eller en bunt sedlar eller en handske. Mannen som 

går sist i raden, längst till höger är lite av en eftersläntare. Den undre tvärbalken skär av 

honom rakt mellan huvud och kropp. De röd-lila neonstrecken som löper horisontellt i den 

övre och undre delen av bilden gör att bilden ser lite ruschig ut, lite som en fartrand. Det 

undre färgstrecket lutar starkt nedåt och bidrar till att lutningen nedåt förstärks. Betraktaren 

ser bilden ur ett grodperspektiv. Vi ser in i en tittskåpsteater med silhuettbilder. 

 

Nyhetsbildens språkliga funktion är emotiv och poetisk. Om man endast tittar på 

motljusfotgrafiet av de tre kostymklädda männen förmedlar bilden ett dämpat lågmält lugn. 

Det är ingen yvig dramatik i scenen och de skarpa silhuetterna förmedlar en känsla av 

fattning. De har insett att slaget är förlorat men lämnar som rakryggade förlorare. De tre 

männen går hastigt ut ur bankhuset. Lämnar de det sjunkande skeppet som har fått slagsida? 
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Hur förhåller sig bilden till sin kontext på tidningssidan? 
 

 

Tillsammans med rubriken ”Kompislån drev bankkrasch” och bildtexten ”Banken lånade ut 

miljarder till storägarna och deras vänner utan säkerhet”, utgör bilden en större helhet som blir 

informativ. 

 

Denotationsnivå hela tidningssidan 
 

 

Rubriken dominerar på tidningssidan ”Kompislån drev på bankkrasch”. Det är vit text på 

svart botten, fet stil, stora bokstäver. Den vita rubriken i fet stil är jämnbördig med fotografiet 

som har ljus bakgrund med svarta figurer. Bilden har en pastellfärgad bakgrund som går i 

svagt ljusblått med rosa inslag. De svarta linjerna och silhuettfigurerna framträder med tydlig 

kontrastverkan som förgrundsgestalter i bilden. Den övre halvan av tidningssidan har en ljus 

bakgrund med tre svarta silhuettfigurer som påminner om grafiska tecken. Den undre halvan 

av tidningssidan har svart bakgrund och domineras av de stora vita bokstäverna i rubriken 

”Kompislån drev på bankkrasch”. Dessa element är sidans grundbetydelser när det gäller 

tecken. 

 

Konnotationsnivå hela tidningssidan 
 

 

De tre männen i bilden konnoterar att de är de kompisar som beskrivs i rubriken på 

tidningssidan. Ordet NÄRINGSLIV med den bildsymbol som utgör logotypen för Svenska 

Dagbladets Näringslivsbilaga är placerad som en krona på verket, överst på tidningssidan. 

Eftersom Svenska Dagbladet profilerat sig som en av Sveriges två viktigaste dagstidningar, 

den konservativa tidningen som bevakar framförallt näringslivsnyheterna konnoterar hela 

sidan trovärdighet. Det som står på första sidan i näringslivsbilagan är sant. Det är dessa tre 

anonymiserade silhuettfigurer som har begått oegentligheter på Kaupthing Bank. De är 

visserligen inte dömda ännu, men tidningens journalister har kommmit över de hemliga 

dokument som omnämns i underrubriken. De dokument som avslöjar och bevisar allt. Det 

svart-vita spelet i tidningssidans grafik, konnotererar att sanningen är svart eller vit. Eller att 

man lägger upp svart på vitt vad som hänt. Vi har de hemliga dokumenten. De svarta 

silhuetterna kopplar till den anonymisering som ofta görs av personer vid misstänkta brott. 

Svart konnoterar också att de är brottslingar. Männen går mot vänster i en svagt lutande 

nerförsbacke. Spelet är slut. Det är tre kompisar i laget som blivit utvisade. De svarta linjerna 

som delar in den ljusa bakgrundsytan kan associeras till galler. Är det en exit som kommer att 
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sluta med att de hamnar bakom lås och bom? Mannen i mitten håller i ett föremål som skulle 

kunna vara en handske. Ska han kasta handsken? (Uttrycket kommer från medeltida dueller 

mellan adelsmän. Den som utmanade till tvekamp kastade ena handsken på marken). Längst 

uppe till höger på sidan återfinns en mindre, fyrfärgsbild av en kvinna, ett porträtt. Rubriken 

under bilden lyder: Fallet för nya bilar bromsar in. Längst ner på sidan återfinns en annons i 

liggande format som lyder: Småländska spartips, ta sillen utan nubbe. Och pengarna du sparar 

sätter du in på Ikano Bank. 

 

Kanske är det en tillfällighet som ser ut som en tanke. De isländska bankmännen har levt långt 

över sina tillgångar. I brödtexten framgår att de köpt lyxbilar, privatflygplan och fastigheter 

utomlands. Den småländska snåla Ikanobanken illusteras av en sill. Den isländska? sillen (förr 

fattigmansmat) man ska äta utan att dricka nubbe till. För att spara pengar. 

 

Tre frågor till fotografen 
 

 

När jag gjort min semiologiska näranalys och arbetat hantverkligt med min oljemålning 

ringde jag fotografen Yvonne Åsell och ställde tre frågor om bilden som illustrerar artikeln 

med rubriken ”Kompislån drev bankkrasch”. Jag tyckte det var intressant att höra om jag 

träffat någotsånär rätt i min analys av bilden. Yvonne Åsell berättade att hon och en reporter 

fick uppdraget att åka till Island hösten 2008 för att göra ett reportage om den isländska 

bankkraschen. Bilderna som Yvonne tog när de väntade på att göra intervjun är från interiören 

på Kaupthing Bank i Reyjkavik. 

 

Hur tänkte du när du tog bilden på män i motljus? 
 

-Vi stod och hängde och väntade. Jag såg först tomrummet och tänkte, shit vad snyggt. Man 

får idéer kring form när man ser en sådan yta och jag tänkte att det kan bli en snygg formbild. 

Jag väntade helt enkelt in att det skulle passera människor i gången. Bilden är ju ganska tidlös 

och global. Det skulle kunna vara en flygplats eller vilket modernt kontor som helst 

någonstans i världen. Jag tog en serie bilder den där enda dagen vi var på Island. Folk har 

frågat och undrat om vi var där en vecka, men det var faktiskt bara en dag. Bilden blev ju 

väldigt bra i tryck. 

Bilderna ur denna serie dyker upp med jämna mellanrum från 2008 till idag på Svenska 

Dagbladets näringslivssidor, när man vill illustrera den isländska bankkraschen. Är det bara 

i Svenska Dagbladet dina bilder har exponerats? 
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-Det är Svenska Dagbladet/ Scanpix som äger bilderna. Jag som fotograf kan ha synpunkter 

på om tidningen vill sälja bilden vidare. Vad jag vet har den endast använts i Svenska 

Dagbladet. 

 
 
Är det vanligt med motljusbilder i tidningssammanhang? 

 

Både och. Jag brukar ta sådana bilder framför allt när människor ber om att inte vara med på 

bild. Om man ändå måste ha med en illustrerande bild är det ett bra sätt att ta silhuettbilder. 

Det blir också grafiskt spännande på en tidningssida.23
 

 
 

Tolkning och resultat 
 

Slutdiskussion 
 

 
 

Vad uttrycker tidningsfotografiet av män i motljus? Vad ger bilden uttryck för? 
 

Min semiotiska näranlys svarar konnotativt på frågeställningen. Tidningsfotografiet av män i 

motljus visar den finansiella brottslighetens ansiktslöshet under 2000-talet. Den finansiella 

brottsligheten är global, precis som de silhuettfigurer i kostym som är misstänkta för brottet. 

Det som hände på Island 2008 kunde ha hänt och händer hela tiden på flera platser i världen. 

Den byggnad som händelsen utspelar sig i, Kaupthing Banks huvudkontor i Reykjavik skulle 

lika gärna kunna vara Kastrups flygplats i Köpenhamn eller Stockholm Waterfront. Det är en 

silhuetteater som utspelas i maktens byggnader. På 2000-talet är dessa byggnader ritade av 

internationenlla arkitekter och byggda i glas och stål. De är till synes transparenta och de 

uniformt kostymklädda människorna som arbetar och rör sig i dessa jättelika akvarier är 

stafflagefigurer i vardagens dramatik. En väluppfostrad, doftlös dramatik som låter ständiga 

katastrofer utspelas i det tysta. Katastrofer som drabbar oss alla. Det är en okonventionell 

tidningsbild på en näringlivssida i Svenska Dagbladet, men en konventionell bild av mannen 

på 2000-talet. I denna bemärkelse ger bilden enligt min mening inte uttryck för den 

progressivitet som jag förste läste in i den när jag tyckte att det var en ovanlig och poetisk 

nyhetsbild på män i motljus på näringslivssidorna i Svensk Dagbladet. Vad händer om man 

sätter in tre silhuettbilder av affärskvinnor i bilden, tro? 

 

När jag målar in mitt lyckotroll i målningen av tidningsotografiet förändras den visuella 

gestaltningen och trollet blir ett punctumtecken, det vill säga min egen inre bild av 

situationen. I bästa fall kan lyckotrollet bli en kulturell konnotation för vissa svenskar i åldern 

 

23 Telefonintervju 20.4 2012 med fotograf Yvonne Åsell, Svenska Dagbladet. 
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10 till 60 år, den tid som lyckotrollen funnits som barnleksak. Det jag gör kallas för 

främmandegörning eller betydelseförskjutning i bildundervisningen. 

 
 
 
 

 
 

Målning av Yvonne Åsells fotografi med tillägg av Lyckotroll, storlek 80 x 50 cm 
 

 

Syftet med mitt gestaltningsarbete var att lära känna bilden genom att måla av den. Jag ville 

också tillföra något eget för att beskriva mina associationer kring bilden. Jag valde ett 

lyckotroll för att kontrastera mot den strukturerade och lite kyliga nyhetsbilden av tre 

kostymklädda män i motljus. Var de så upptagna av att berika sig ekonomiskt att de helt 

glömde bort konsekvenserna för sina medmänniskor på Island? Lyckotrollet symboliserar för 

mig en barnslighet och humor som verkar saknas i den finansiella delen av näringslivet. Vad 

händer med oss när girigheten ersätter humor och medmänsklighet? 
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