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Abstrakt
Korallrevets ekosystem är bland de mest biologiskt vari-
erande ekosystemen på jorden, varav ungefär 25% av alla 
identifierade marina arter är associerade med rev, detta 
trots att korallrev tar upp mindre än 1% av jordens yta.  
Reven är kritiskt viktiga för både mänskligheten och den 
marina mångfalden, och är trots detta bland det mest ho-
tade ekosystemet på planeten. Studien syftar till att un-
dersöka hur klimatförändringar hos korallrev visualiseras 
och kommuniceras. Då medeltemperaturerna för de tro-
piska oceanerna ökat, vilket leder till att korallerna ge-
nomgår en process som kallas korallblekning, varav utan 
hjälp så dör de. 

Undersökningen bygger på en retorisk analys av doku-
mentären Chasing Coral, en webbenkät som spridits över 
sociala medier samt en visuell research. 

Undersökningens resultat visar på att dokumentären som 
analyseras använder sig av tydliga retoriska aspekter med 
hjälp av metoden ”repeat photography” för att visualisera 
och kommunicera korallrevens förändringar. Visualiserin-
gen uppfattades som tillräcklig för att människorna som 
deltog i undersökningen skulle förstå att det existerar ett 
problem, dock bedömdes den visuella kommunikationen 
otillräcklig för att visa en mer korrekt helhet då deltagarna 
ansåg att viss kunskap om ämnet saknades.
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Kapitel 2.0

INLEDNING & 
PROBLEMFORMULERING
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Korallrevets ekosystem är bland de mest biologiskt vari-
erande ekosystemen på jorden(Hoegh-Guldberg, 2010), 
men det är också ett hem för fler arter än något annat 
marint system (Smith, Pilgrim och Cullen, 2007, kapitel 35). 
Ett exempel på detta är att ungefär 25% av alla identifi-
erade marina arter är associerade med rev, trots att korall-
rev tar upp så pass lite som mindre än 1% av jordens yta 
(ibid). Smith, Pilgrim och Cullen (2007) talar även om att 
det föreslagits att man ännu bara vet av 10% av den san-
na mångfalden hos korallrev och dess arter samt att det 
förväntas finnas många fler arter att upptäcka.

”...with estimations ranging from 600,000 to 9 mil-
lion reef-associated species worldwide.” 
- Smith, Pilgrim och Cullen (2007)

  
Reven representerar även en av de absolut största naturligt 
konstruerade strukturerna på planeten (Smith, Pilgrim och 
Cullen, 2007, kapitel 35). Förutom dess värde när det gäller 
biologisk mångfald, ger korallrev mat och resurser till över 
500 miljoner människor (Hoegh-Guldberg, 2010). Även om 
korallrev emellertid är kritiskt viktiga för många ö ekono-
mier och den marina mångfalden, är de bland de mest 
hotade ekosystemen på planeten (ibid).

Ökningen av växthusgaser i jordens atmosfär har bidragit 
till att det blir varmare i havet, och som ett resultat av 
dessa förändringar har medeltemperaturen hos de tro-
piska oceanerna ökat (Hoegh-Guldberg, 2010). Dessa 
högre temperaturer i haven överskrider nu gränsen för 
vad korallerna är kapabla att leva i, vilket leder till att de 
genomgår en process som kallas för korallblekning (ibid). 
Korallblekning i sig är en stressrespons som ligger i grund 
till temperaturförändringarna, och går således att jämföra 
med människans respons till feber (Gates, R., Chasing 

Coral, 2015). Blekningstillfällen kan vara omfattande och 
väldigt plötslig efter en stigning i havsvattentemperatur-
er på ca 1-2° C (Matthews och Innes, 2014, s.220). Olika 
korallarter påverkas i olika grad och kan också påverka 
blekningsgraden samt responsen hos varje korall individu-
ellt(ibid). Som tidigare nämnt sker denna respons när tem-
peraturen stiger ca 1-2° C utöver vad som betecknar or-
dinärt, och håller sig där under en längre tidsperiod (Gates, 
R., Chasing Coral, 2015). 

Själva processen av korallblekning innebär att korallernas 
microalger som lever inuti deras vävnader, som fotosyn-
terar för att ge djuret mat, försämras och tappar just den 
egenskapen (ibid). I liknelse till när människokroppen kän-
ner av ett virus som ska bekämpas, känner korallen av när 
detta händer med microalgerna, och försöker successivt 
att bli av med de som inte längre fyller sin funktion och eft-
erlämnar genomskinlig vävnad (ibid). Gates (2015) menar 
att denna process är livshotande för korallerna i och med 
att de förlorar sin största matkälla och därmed svälter ihjäl. 
Vevers (2015) förklarar ytterligare att när korallen bleks, blir 
vävnaden genomskinlig, varav det vita man ser på korallen 
är djurets skelett som syns igenom (se figur 1 & 2, sid.7).

KAPITEL 2.0 - INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING
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KAPITEL 2.0 - INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING

Figur 1: ett fotografi av blekt korall

Figur 2: NARBILD av blekt korall

The Ocean Agency / The XL Catlin Seaview Survey

The Ocean Agency / The XL Catlin Seaview Survey

..
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KAPITEL 2.0 - INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING

2.1. Syfte

Syftet med denna studie är att utforska hur metoden ”re-
peat photography” används för att visualisera och kommu-
nicera klimatförändringar. 

2.1.1 Frågeställningar

1. Hur används metoden ”repeat photography” för att 
visualisera och kommunicera klimatförändringar hos 
korallrev i dokumentären Chasing Coral?

2. Hur upplevs denna visualisering av ett urval männi-
skor?

2.1.2 Avgränsning

Denna studie fokuserar i huvudsak på att undersöka kli-
matförändringar. Klimatförändringar i helhet sträcker sig 
på en global skala, vilket blir ett för omfångsrikt område 
att undersöka i en och samma uppsats. Studien kommer 
således avgränsas till enbart korallrev.
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Kapitel 3.0

BAKGRUND
I detta kapitel ges en bakgrund till studiens material för 

att ge bättre förståelse för dess innebörd.
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KAPITEL 3.0 - BAKGRUND

3.1 Koraller och rev

En korall som individ består egentligen av tusentals små 
strukturer som kallas polyper (Gates, 2015). Varje polyp 
är en cirkulär mun omgiven av tentakler och de kan kom-
bineras för att vara miljoner av dem över ett enda djur. De 
har, i sina vävnader, små växter som kallas för mikroalger 
(ibid) men vars korrekta namn är zooxanthellae (Smith, Pil-
grim och Cullen, 2007, s. 500). Av dessa finns det en miljon 
per kvadratcentimeter (Gates, R., Chasing Coral, 2015). 
Dessa mikroalger som lever inuti korallerna fotosynterar, 
och djuret använder det till deras mat (ibid). Dessa förser 
korallerna med upp till 98% av dess energi som de kräver 
för att överleva, vilket också betyder att koraller primärt är 
ljusberoende och således begränsar koraller till ”tropical 
and sub-tropical belts” där det alltid är varma temperatur-
er och hög ljusstyrka (Smith, Pilgrim och Cullen, 2007, s. 
500). Man skulle kunna säga att de i princip har matfab-
riker inuti sig själva. Mikroalgerna fotosynterar under da-
gen och sover på natten, varav det är då djuret blir aktivt 
och expanderar sina polyper så att tentaklerna kommer 
ut (Gates, R., Chasing Coral, 2015). Allt som simmar förbi 
fångas av de stingande cellerna som ligger på tentaklernas 
spetsar (ibid).

Enligt Gates (2015) finns det otroligt många olika arter av 
koraller, varav alla dessa har olika utseenden och former. 
Ett exempel på dess antal är att det i Indonesien finns över 
600 arter av världens alla koraller (Smith, Pilgrim och Cul-
len, 2007, kapitel 35). Väldigt många olika organismer är 
beroende av korallerna, och de är även anledningen till att 
rev existerar (Gates, R., Chasing Coral, 2015).
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3.2 ”Repeat photography”

Ett repeterat fotografi, även kallat ”repeat photograph” eller 
”rephotograph”, är ett fotografi som är specifikt konstru-
erad för att duplicera en eller flera aspekter av ett redan 
existerande fotografi (Klett, M., 2012, 114). Den senast tag-
na bilden upprepar platsens originella position, och visar 
då betraktaren en näst intill identisk scen från föregående 
fotografi (se figur 3 för exempel på re-photography) och 
bjuder samtidigt in till att jämföra de olika aspekterna (ibid). 
Egenskaper hos ett redan befintligt fotografi som t.ex. ljus 
och händelserna som avbildas, kan bara replikeras till en 
viss grad, då ett fotografi som tagits en gång i tiden al-
drig exakt kan replikeras (ibid). Det är då dessa skillnader 
som man betraktar som övertygande och informativa när 
de studeras sida vid sida (ibid). Förmågan att tolka dessa 
skillnader är emellertid inte universell, då eftersom när två 
fotografier (ett original och ett repeterat), ställs jämsides 
med varandra så kan kombinationen  illustrera både förän-
dringar och dokumentera tiden som passerat, men inget 
fotografi kan dessvärre förklara de händelser som har lett 
till denna visuella förändring (Klett, M., 2012, 114).

Enligt Klett (2012) har repeterande fotografi använts av 
forskare på många olika områden som verktyg, dokument 
och objekt. Metoden ”re-photography” kan stödja både 
empiriskt och teoretiskt arbete, men också bli ämnen för 
vetenskaplig forskning (ibid). 

KAPITEL 3.0 - BAKGRUND

Figur 3: EXEMPEL AV REPEAT PHOTOGRAPHY

I bild: till vänster en blekt korall och till höger en död korall
The Ocean Agency
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3.3 Dokumentär - ”Chasing Coral”

Chasing Coral är en Emmy-nominerad dokumentärfilm 
som publicerades på Netflix år 2015 (se figur 4 för omslag 
av dokumentären). Dokumentären tog mer än tre år att fil-
ma och är resultatet av 500+ timmars undervattensfilm, 
bidrag av korallblekning från volontärer i 30 länder samt 
innehållande stöd från över 500 personer på olika platser 
runt om i världen (chasingcoral.com; about the film). 

Dokumentären i helhet handlar om arbetet som ett team 
av människor gör för att fotografera korallrevens klimat-
förändringar samt även uppvisandet av dess resultat. 
De gör detta genom att använda sig av metoden ”repeat 
photography”, då de fotograferar korallerna med ett par 
månaders mellanrum (före och efter bilder) för att på så 
sätt visa korallrevens förändringar. Målet med detta arbete 
är att visualisera korallrevens kritiska situation för att vidare 
bevisa att de påverkas av klimatförändringarna och samti-
digt sända ett budskap till oss människor att vårt vardagli-
ga beteende måste förändras.

KAPITEL 3.0 - BAKGRUND

Figur 4: OMSLAG AV CHASING CORAL
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Kapitel 4.0

TEORI
I detta kapitel framförs de teorier som är relevant för vad 

studien avser undersöka kring, som sedan 
kopplas samman i kapitel 6
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4.1 Visuell retorik

Retoriken har ständigt kallats ”konsten att övertyga”, det 
kan även vara att kommunicera övertygande genom t.ex. 
skrift, design, symboler och andra uttrycksmedel (Carls-
son & Koppfeldt, 2008, 10 & 64). Vidare menar Ekström & 
Larsson (2010, 217) att det innebär kunskapen av allt som 
är ämnat att övertyga, vilket motsvarar att allt som kan an-
vändas för att potentiellt övertyga någon annan människa 
är av intresse för en retorisk analys.

Således bör påbörja en retorisk analys genom att försöka 
beskriva den retoriska situationen mer utförligt (Ekström 
och Larsson, 2010, s. 217), detta kan man då göra genom 
att besvara följande frågor som en stadig del i analysen: 

1. Vem är det som försöker övertyga?
2. Vem är det som man försöker övertyga?
3. Vad är det man vill övertyga om?
4. Vilken kontext sker det i, d.v.s. tid och plats?
5. Hur försöker man övertyga?

Med tiden har vi blivit allt skickligare att tolka och ta till oss 
olika visuella budskap som med hjälp av bilder förs fram, 
varav bild och text således ska samverka för att förstärka 
det budskap som ska framkomma (Carlsson och Kop-
pfeldt, 2008, s. 95). Argumentet formuleras således inte 
bara verbalt, utan allt i den tillhörande bilden framförs som 
ett argument, vilket leder till att alla visuella element som 
används för att verka övertygande går att betraktas som 
argumentation (ibid). 

4.1.2 Bildretorik

Genom att använda en bild för att berika eller applicera ”la-
ger” av nya innebörder till ett budskap så utför man något 
som tituleras bildretorik (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 
59) Men kan även beskrivas som “att använda en bild för
att bevisa eller ladda ett budskap med övertygande be-
tydelser” (ibid).

Bildretorik styrks av tre pelare, som i synnerhet innefattar 
tre differentiella sätt att utföra och tolka bildretorik. En bild 
kan anses ”bevisa” något genom hur man manifesterar 
det, men man kan även koppla in en metafor som kan få till 
följd att ett budskap laddas av konnotationer som vidare 
associeras med något som bilden påminner om (ibid). 
Slutligen talar man om metonymi, varav en sådan ”kan till-
föra övertygande associationer från en större helhet som 
bilden kan representera eller ingå i som en del” (Carlsson 
och Koppfeldt, 2008, s. 59). Ett vidare exempel på detta 
är att det under antiken fanns vältalare som kunde använ-
da bilder i talet, således för att kompensera komplexa ord 
med både bilder och liknelser, varav man även betrakta-
de bilder som något slags bevis för vad talaren framförde 
(Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 66).

KAPITEL 4.0 - TEORI
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4.1.3 Etos, Patos och Logos

Etos står för den karaktäristiska aspekten av retoriken, 
vilket innebär att man försöker övertyga någon med hjälp 
av sin personlighet och karaktärsdrag (Carlsson och Kop-
pfeldt, 2008, s.72). Detta bygger således på mottagarens 
förtroende till avsändaren, exempelvis dennes kompetens 
eller moraliska karaktär, och agerar som en sorts tillit (Ek-
ström och Larsson, 2010, s. 221). 

Patos står för den känslomässiga aspekten av retoriken, 
vilket innebär att man försöker övertala någon genom att 
väcka känslor hos den man talar till varav man, beroende 
på syfte och med ”rätt patos” kan väcka olika känslor av 
t.ex. fruktan, längtan eller hopp (Carlsson och Koppfeldt, 
2008, s.78). Ett annat sätt att väcka känslor kan även vara 
genom att själv visa känslor för mottagaren, då både tårar 
och skratt kan ha en smittande effekt (ibid). Patos byg-
ger även på mottagarens egna känslor och sinnestillstånd 
i situationen i fråga, vilket kan betyda både positiva och 
negativa sådana (Ekström och Larsson, 2010, s. 221).

Logos står för den logiska aspekten av retoriken, vilket in-
nebär att man genom argument, konkreta exempel och 
korrekt information talar till människors sunda förnuft och 
omdöme (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s.78). Detta 
handlar alltså om att övertyga genom att styra och for-
ma mottagarens tankar, vilket samtidigt kan leda till ett 
förtroende mellan mottagaren och sändaren (ibid). Man 
strävar således efter objektivitet med logos samt att man 
använder sig av ett neutralt ordval (Ekström och Larsson, 
2010, s. 221). En svaghet med detta är dock att det kan 
uppfattas som pedantiskt och tråkigt av mottagaren (ibid).

4.2 Visuell kommunikation

Visuell kommunikation har blivit det samlade begreppet 
som används när man talar om de olika disciplinerna som 
används för att skapa en förändring, varav begreppet i 
sig menar på att man lägger fokus på det visuella (Berg-
ström, 2016, s. 36). Vanligen sker ett försök till detta inom 
branscher som t.ex. nyhetsförmedling, reklam och visuell 
profilering (ibid). Arbetet kan upplevas olika utifrån hur det 
används, d.v.s. att visuell kommunikation kan tolkas olika, 
även resultatet som då är effekten av arbetet (ibid). Det 
handlar således om ett samspel mellan alla parter och ett 
arrangemang där t.ex. bild och text är avgörande. 

Bergström (2016), delar in den visuella kommunikationen i 
tre perspektiv utifrån de tre parter som är involverade i sit-
uationen, varav dessa parter är sändaren, budbäraren och 
mottagaren. Situationen blir då att en sändare når fram till 
en mottagare med hjälp av en budbärare (ibid).

Sändaren utför sitt arbete utifrån ett intentionsperspektiv, 
där denne använder sig av analys, budskap och mål som 
är några av perspektivets viktigaste punkter (Bergström, 
2016, s. 37). Budbäraren däremot, som engageras i situa-
tionen arbetar utifrån ett närperspektiv, som främst menar 
på det visuella men även samspelet mellan det visuella och 
det verbala (ibid). Slutligen återstår den valda mottagaren 
i situationen, som agerar utifrån ett receptionsperspektiv, 
som främst handlar om perception, upplevelse och tolk-
ning som denne sedan relaterar tillbaka till sändaren och 
sluter cirkeln för den visuella kommunikationen (ibid).

KAPITEL 4.0 - TEORI
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4.3 Visuell etik

När vi talar till människor rör detta vårt förhållande till an-
dra, vilket då skapar en fråga om etik som även kan beskri-
vas som handlingsnormer, ”med argument utövar vi ordets 
makt” (Hellspong, 2013, s. 78). Hellspong (2013) syftar här 
på att i och med att vi, med ord samt visuellt, kan prak-
tisera en slags makt som övertygar och påverkar andra 
människor i olika situationer så överlämnar detta således 
ett moraliskt ansvar. Det etiska i retoriken framgår genom 
betoningen av etos, patos och logos i förhållande till situ-
ationen (ibid). 

Smith, Moriarty, Barbatsis och Kenney (2005, 433) förk-
larar att visuell etik är studien av hur bilder samt bildbehan-
dling påverkar hur människor t.ex. tänker, känner och betér 
sig i förhållande till vad som är bra och dåligt. Visuell etik 
omfattar även studien av hur man skapar och använder 
bilder i kommunikation med andra och sig själv (ibid).

Forskare som undersöker etik fokuserar huvudsakligen på 
text, dock så finns det en annan viktig aspekt av profes-
sionell kommunikation i dagens läge, vilket är den visuella 
kommunikationen oavsett om det saknar skicklighet eller 
avsiktlig tvetydighet (Kienzler, 1997). En skapare av något 
visuellt kan med samma förutsättningar som skapare av 
text, vilseleda sin publik (ibid). Det är ett faktum att det 
visuella har möjlighet att ha större inverkan än text, detta 
sammanfattar Kienzler (1997) genom att beskriva följande 
tre anledningar. För det första så uppfattar läsare det vi-
suella som en gestalt, vilket innebär att det visuella har en 
känslomässig inverkan som linjära ord saknar (ibid). För 
det andra så även om någon ”skummar igenom” ett objekt 
så kommer denne se det visuella även om de inte läser 
texten, varav den sista och tredje anledningen är att läsar-

KAPITEL 4.0 - TEORI

na minns det visuella längre (ibid). Ett exempel på detta är 
en studie som visade människor tusentals bilder varav de 
kom ihåg 99% av dessa bilder vid ett senare tillfälle, varav 
dessa siffror minskade avsevärt då de blev visad text (ibid). 
Således blir förvrängningar viktigare eftersom det visuella 
spelar ökande roller i professionell kommunikation (ibid). 
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Kapitel 5.0

METOD
I detta kapitel tas de metoder som användes vid genomförandet 
av denna undersökning upp, varav dessa metoder var en retorisk 

analys av dokumentären “Chasing Coral” samt en kvalitativ 
webbenkät via sociala medier, med avgränsning Sverige. 
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KAPITEL 5.0 - METOD

5.1 Retorisk analys och material

I denna studie tillämpades en retorisk analys av doku-
mentären Chasing Coral för att på bästa sätt kunna bes-
vara den första frågeställningen; Hur används metoden 
”repeat photography” för att visualisera och kommunicera 
klimatförändringar hos korallrev i dokumentären Chasing 
Coral? 

Retoriken verkade vara en bra utgångspunkt för att kunna 
besvara denna frågeställning i och med att frågorna som 
tillhör beskrivandet av den retoriska situationen (Ekström 
och Larsson, 2010, s.217) gick att besvara i detta sam-
manhang, varav det tidigare även lagts märke till olika ele-
ment inom dokumentären som skulle kunna vara retoris-
ka aspekter (Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 72 & 78).  
Denna metod gjorde det även relativt enkelt att bryta ner 
dokumentären i olika delar för att sedan analysera de olika 
visuella delarna för sig utifrån ett retoriskt perspektiv. I och 
med denna metod så kunde det således också analyseras 
hur de använde ”repeat photography” inom dokumentären 
för att visualisera och kommunicera korallernas situation.  
Det valda materialet att tillämpa denna analys på var en 
dokumentären Chasing Coral som publicerats på Netflix 
(Netflix.com, Chasing Coral, 2015), detta då för att inne-
hållet, redan sedan innan denna undersökning, blivit av 
intresse. Således valdes denna dokumentär för att basera 
denna studie på. Detta också för att man, inom doku-
mentären, använder sig av metoden ”repeat photography”, 
vilket är relevant material för undersökningen.
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5.1.2 Utförande

Dokumentären sågs ytterligare en gång, med ett skrivblock 
bredvid där frågorna som skulle besvaras för att beskriva 
den retoriska situationen redan stod uppskrivna således 
för att underlätta analysen genom att alltid kunna se vad 
som ska besvaras (se bilaga 9.2 för fullständigt analyss-
chema). I genomförandet av analysen så fanns även de re-
toriska aspekterna etos, patos och logos nedskrivna med 
en kommentar som kort beskrev varje del, för att på så 
sett alltid kunna hålla koll på de olika delarna och kunna 
skriva kommentarer allt eftersom i dokumentären. Detta 
då för att underlätta i senare arbete som blev i form av den 
skriftliga beskrivningen av resultatet.

5.1.3 Metodproblem

Vid utförandet av denna metod så upplevdes inga större 
problem, utan det som utmärkte sig här var att det var 
en relativt tidskrävande process att återigen se hela doku-
mentären medan anteckningar skulle tas varav dessa se-
dan behövdes gå igenom ytterligare en gång för att kunna 
skriva ner hela analysen i ord.
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5.2 Webbenkät

Enkäter, även kallad surveyundersökningar, är en metod 
som är ytterst vanlig inom samhällsvetenskaplig forskning 
varav inom medie- och kommunikationsforskning används 
denna metod bl.a. för att studera internkommunikation 
och mediepublik (Ekström och Larsson, 2010, s.87). Uts-
kickning av surveys brukar vanligen ske via postutdelning 
men en viktigare distributionsform är dock webbenkäter, 
som då både skickas ut och samlas in via internet (ibid). 

I denna studie tillämpades en webbenkät vars deltagare 
var anonyma med syfte att insamla så ärliga åsikter samt 
uppfattningar som var realiserbart för den tidsperiod un-
dersökningen sträckte sig till. Webbenkäten valdes som 
metod för denna del av undersökningen med syfte att på 
bästa sätt kunna besvara den första frågeställningen; Hur 
upplevs denna visualisering av en grupp människor i sam-
hället? 

I och med den knappa tidsram undersökningen hade, 
bedömdes webbenkäten att vara den snabbaste metoden 
till att kunna nå ut till en grupp människor inom kort tid och 
således få innehållet i  enkäten besvarat i tid men samti-
digt få tillräckligt många svar för att det skulle bli givande 
för undersökningen. Detta förväntades uppnås eftersom 
enkäten lades ut på sociala medier, vilket hoppades kunde 
bidra till en snabb respons. 

KAPITEL 5.0 - METOD



21

5.2.1 Urval och material

Enkätens urvalsram gjordes utifrån urvalsmetoden obun-
det slumpmässigt urval, även kallat OSU (Ekström och 
Larsson, 2010, s. 91), således för att studien inte har en 
bestämd grupp människor samt heller inte exakt antal som 
avses delta i webbenkäten skriven i frågeställningarna. 
OSU i denna situation är då relevant till studiens syfte samt 
frågeställningar således för att det inte gick att veta exakt 
hur många som skulle delta. Eftersom detta var en web-
benkät, valdes den sociala plattformen Facebook att vara 
enkätens utgångspunkt, varav urvalet här blev vännerna 
på mitt konto. Trots att populationen här inte är slumpmäs-
sig utan mer specifik då det är mina facebookvänner som 
kan se enkäten, så blir urvalsramen ändå OSU i och med 
att det inte finns någon kontroll över vilka vänner som väljer 
att svara, heller inte hur många av de totala 931 vänner 
kontot har som deltar. 

Det visuella materialet som valdes ut för att tillämpas i den-
na webbenkät var ett urval bilder som tagits i samband 
med dokumentären Chasing Coral (Se bilaga 9.1 för full-
ständigt enkätmall; inkl. bilder som användes), således för 
att undersökningen i huvudsak riktar in sig på hur re-pho-
tography som metod används för att visuellt kommunic-
era klimatförändringar hos korallrev, vilket gjorde det till en 
självklarhet att använda några av dokumentärens fotogra-
fier i webbenkäten i och med att studien redan använder 
dokumentären som huvudsakligt undersökningsämne 
samt för att de använder sig av re-photography.

KAPITEL 5.0 - METOD
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5.2.2 Utförande

För att genomföra denna enkät behövdes först materialet 
samlas ihop för att sedan påbörja formandet av frågorna 
och själva enkäten. Detta gjordes genom att först ladda 
ner pressbilder från dokumentärens egna hemsida där de 
lagt ut dessa bilder. En av skaparna till dokumentären som 
även är fotografen till flera av fotografierna som användes 
i enkäten kontaktades varav han gav sitt godkännande till 
att hans bilder användes i detta syfte, varav hans namn 
givetvis användes i enkäten för att ge honom full ära för 
bilderna. 

Enkätens frågor samt tillhörande bilder (Se bilaga 9.1 för 
fullständig enkätmall) valdes utifrån att kunna besvara den 
andra frågeställningen på bästa sätt möjligt. I och med att 
det var människornas uppfattning av bilderna (som tagits 
i samband med dokumentären Chasing Coral) som stod i 
fokus så formades enkätens frågor efter bilderna, varav tre 
alternativ gavs till varje bild där ett av dessa alternativ var 
”rätt svar” som respondenterna fick veta i form av ett facit 
i slutet av första avsnittet. 

Till varje fråga med tillhörande alternativ och bild så gavs 
även en möjlighet till att utveckla sitt svar kring varför man 
valde det alternativet man fyllde i. Detta upprepas i de förs-
ta fyra frågorna, som tillsammans står för det första avsnit-
tet av enkäten, varav avsnittet avslutas med facit. 

I avsnitt två ställs enbart två frågor där man erbjuds ”ja” 
eller ”nej” som alternativ (dock också med tillhörande ut-
vecklingsmöjligheter) som är baserade på upplevelsen och 
uppfattningarna som respondenterna fick av, och i, första 
avsnittet. 

När enkäten skapats med både bild och tillhörande frågor 
kontaktades handledaren för denna studie såldes för att 
se över frågorna och ge sitt godkännande, detta då för 
att veta om enkäten fungerade som helhet för att få ut så 
mycket som möjligt från svaren. Efter detta lades enkäten 
ut på Facebook varav det sedan återstod att vänta på svar, 
men i och med studiens korta tidsram så var enkäten bara 
tillgänglig för eventuella deltagare i tjugofyra timmar, varav 
jag sedan tog bort enkäten från Facebook och påbörjade 
arbetet att läsa igenom och analysera deltagarnas svar.

KAPITEL 5.0 - METOD
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5.2.3 Metodproblem

I utförandet av denna metod så uppstod relativt snart 
ett problem som även leder till att ifrågasätta en del av 
undersökningens reliabilitet. I skapandet av enkäten var 
det inte möjligt att neka deltagarna möjligheten att ändra 
sina svar i första avsnittet utefter det facit de nu fått, vilket 
således leder till att resultatet av denna undersökning kan 
vara felande på grund av att deltagarna kan ha varit del-
vis oärliga i första avsnittet. I och med att det facit som 
deltagarna fick ta del av behövdes i enkäten så gick inte 
detta problem att åtgärda på ett bra sätt. Det som däre-
mot gjordes i försök att minska risken för att deltagarna 
skulle utnyttja denna möjlighet till att förfina deras svar, 
var att förtydliga både inom enkäten och i den tillhörande 
statusen som gjordes på Facebook vid delningstillfället av 
enkäten, att när deltagarna får se facit så fick man inte gå 
tillbaka och ändra sina svar efter detta för att det skulle 
göra resultatet av enkäten ogiltigt. 

KAPITEL 5.0 - METOD
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5.3 Visuell research

Visuell research kan definieras som ”a study of images, 
forms, and objects” i både den visuella och materiella kul-
turen (Muratovski, 2016, s. 158). Denna typ av research 
kan alltså täcka ett väldigt stort område, detta kan då 
tänkas vara allt från typografi, reklam och illustration till 
arkitektur och produktdesign (ibid). 

Denna metod användes i undersökningen för att få ett 
bättre underlag för vad som finns i bildväg på korallrev på 
internet samt få en överblick för hur realistiska dessa är.

5.3.1 Material och urval

Urvalet för den visuella researchen bestod av sökningar 
i google, och begränsades genom att endast söka efter 
bilder och alltså ej hemsidor eller artiklar. Sökordet som 
användes i detta fall var endast “korallrev” eftersom det 
är huvudämnet i uppsatsen och blev således intresset för 
den visuella sökningen. 

5.3.2 Utförande

Insamlandet av det visuella materialet i form av bilder 
genomfördes genom en digital sökning i Google bilder. 
Sökningen inleddes med att skriva in sökordet “korallrev” 
och sedan söka på detta för att se vilka bilder som kom-
mer upp på den första sidan och sedan undersöka det 
visuella materialet genom att besvara följande frågor:

1. Vilka typer av bilder kommer upp från sökningen?
2. Är dessa bilder realistiska?
  

5.4 Validitet och reliabilitet

Inom vetenskapen så används begreppen validitet och re-
liabilitet, men med ett enklare ordval kan man även säga 
giltighet och tillförlitlighet, som det också betyder (Ekström 
och Larsson, 2010, s. 14) Giltig som argument blir, t.ex. 
resultatet från en intervjuundersökning, om det har med 
saken i sig att göra (Ekström och Larsson, 2010, s. 15). 
Sedan om detta ska bli tillförlitligt, som Ekström och Lars-
son (2010) förklarar, så beror det istället på om uppgift-
erna som anges är riktiga; d.v.s. om intervjuundersöknin-
gen är genomförd på korrekt sätt och om de utfrågade i 
undersökningen svarat ärligt osv. Ett exempel på detta är 
att t.ex. en intervjuundersökning alltså kan vara ett giltigt 
argument utan att det är tillförlitligt, och vice versa, dock 
en undersökning som enbart har delvis relevanta uppgifter 
kan således inte bli ett acceptabelt argument oavsett kval-
ité på undersökningen (Ekström och Larsson, 2010, s. 15).

Validiteten i undersökningen är god, då jag har undersökt 
det som var avsett att undersöka utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. Webbenkäten är även utformad efter 
det syfte och de teorier som jag har baserat undersöknin-
gen på, vilket således samlar in svar som är relevanta för 
ämnet. 

En del av undersökningens reliabilitet går dock att ifrå-
gasättas, inte p.g.a. att undersökningen som gjordes 
(enkäten) inte var korrekt genomförd, men däremot för 
att respondenterna kan ha varit oärliga i sina svar i första 
avsnittet i och med att de blev given ett facit. Detta gick 
inte att undvika för att detta facit behövdes för att ge re-
spondenterna underlag för att kunna besvara frågorna i 
avsnitt två, men försök till att minska den risken gjordes. 

KAPITEL 5.0 - METOD
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Kapitel 6.0

RESULTAT OCH ANALYS
I detta kapitel presenteras resultatet från det material som samlats 

in för att vidare analyseras i relation till teorikapitlet.
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6.1 Resultatet från den retoriska analysen

Som tidigare presenterat i kapitlet ”Metod” så utfördes 
en retorisk analys av dokumentären Chasing Coral, var-
av metoden valdes att tillämpas i denna undersökning 
för att den bedömdes att vara den mest passande för att 
på bästa sätt kunna besvara den första frågeställningen. 
Vid utförandet av den retoriska analysen gjordes först en 
beskrivning av den retoriska situationen i följd av en analys 
kring de retoriska aspekterna etos, patos och logos som 
fanns i dokumentären. Följande information är resultatet 
av denna analys samt efteråt tillkommer en analys av detta 
resultat.

KAPITEL 6.0 - RESULTAT OCH ANALYS
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6.1.2 Den retoriska situationen

Vid genomförande av den retoriska analysen så hade jag 
följande frågor i åtanke under tiden jag tittade på doku-
mentären således för att beskriva den retoriska situa-
tionen:

1. Vem är det som försöker övertyga?
2. Vem är det som man försöker övertyga?
3. Vad är det man vill övertyga om?
4. I vilken kontext sker det i, d.v.s. tid och plats?
5. Hur försöker man övertyga?

I dokumentären var det väldigt tydligt att urskilja vem det 
var som försökte övertyga om något, vilket i denna situation 
då var alla medverkande som var med och samarbetade 
i dokumentären som tillsammans med hjälp av informa-
tion, fakta, bilder och videos försöker övertyga mottagaren 
(som i detta fall blir de människor som ser dokumentären) 
men även också de människor som i dokumentären får 
delta i en undersökning i form av en sorts utställning där de 
som deltog fick ”dyka” under vatten och se korallrev. Detta 
besvarar då också vem det är man försöker övertyga gen-
om dokumentären samt också hur man försöker övertyga 
som är fråga två och fem inom stegen för att beskriva den 
retoriska situationen. 

Sedan det tydligaste som gick att ta reda på var vad det är 
man vill övertyga om i dokumentären. Det var en självklar-
het att det var korallrevens klimatförändringar man ville 
övertyga om, att de behöver hjälp, men samtidigt också 
försöka övertyga mottagaren att det krävs en förändring 
och ett samarbete av oss människor för att hjälpa koraller-
na att överleva. 
 

Slutligen för att beskriva kontexten som övertygelsen sker 
i, alltså i vilken tid och plats som dokumentären försöker 
övertyga på, blir den dag (tid) och plats där mottagaren ser 
dokumentären, vilket i t.ex. mitt fall (den senaste gången 
dokumentären sågs) blev datumet 11-03-19 runt klockan 
13:00 hemma i min lägenhet. Detta förändras ju också 
beroende på vilken dag och på vilken plats de övriga mot-
tagarna som ser dokumentären befinner sig i.
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6.1.3 Etos

Etos upplevde jag framkom tydligt i dokumentären ge-
nom hur de medverkande talade ”till mig”, både genom 
tal, visuellt genom bilder och själva dokumentären som 
en ”film”. De talade som att jag var delaktig och gav en 
”vi” känsla genom dokumentären. På så sätt skapade det 
även ett förtroende, både genom att man fick en känsla av 
att man kände dem som talade, men också genom den ty-
dliga moraliska karaktären hos de medverkande som lyser 
i hela dokumentären. Detta genom all tid och energi som 
läggs ner bara för ett försök till att övertyga världen om att 
korallerna behöver hjälp. 

Men eftersom etos handlar om karaktären och om talaren 
själv, så gjorde det mycket att de i dokumentären förmed-
lade mycket av informationen genom forskare (se figur 5 
för exempel) som i sig har en karaktär som skapar ett för-
troende. Man litar på dem eftersom de har en vetenskaplig 
utbildning och vet va de pratar om när det kommer till fak-
ta. De fick mig att tro på allt de sa. Jag gavs även en bät-
tre förståelse och kunskap om koraller genom att dessa 
forskare förklarade vad koraller egentligen är och hur de 
fungerar (se figur 6 och 7 för exempel).   

KAPITEL 6.0 - RESULTAT OCH ANALYS
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Figur 5: FORSKARE I DOKUMENTAREN

Figur 6: SCREENSHOT FRAN DOKUMENTAREN

Figur 7: SCREENSHOT FRAN DOKUMENTAREN

..

..

..

.

.

I bild: Dr. Ruth Gates som är en biolog specifikt inriktad på korallrev

I bild: närbild av korall
”korallen existerar inte utan dessa små plantceller”

I bild: närbild av korall
”symbionten själv är förenad i organismen”
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6.1.4 Patos

Patos, i denna analys, var den aspekten av retoriken som 
framkom som den mest använda i hela dokumentären. De 
spelar mycket på känslor som överlag skapade en ledsamt 
upplagd stämning som var genomgående i hela doku-
mentären. Vid ett tillfällde hade medverkarna svårigheter 
med den teknik de använde i form av att kamerorna inte 
höll fokus under vattnet, varav de själva fick (i flera månad-
ers tid) fotografera förändringarna hos korallerna manuellt 
flera gånger om dagen. Det var här i analysen man började 
få en känsla och förståelse för hur mycket korallerna bety-
der för de medverkande i dokumentären. 

Figur 8, 9 och 10 på följande sida är exempel taget från 
dokumentären i form av skärmdumpar, där medverkarna 
visar sina känslor kring arbetet med tillhörande citat. De 
medverkande visar signaler på depression och nedstämd-
het över korallernas situation när de går igenom processen 
av att forografera skillnaderna manuellt men även också då 
de går igenom resultatet av dessa före och efter bilder av 
korallerna, varav arbetet kring att ta dessa bilder samt att 
visa resultatet var kärnan i dokumentären. Detta beskrev 
de blev så för att de varje dag fick se något nytt runtom 
sig dö, som var levande dagen innan. Detta gav också en 
förståelse för hur otroligt fort det kan gå mellan liv och död 
för korallerna. En av medverkarna (se figur 10) säger till och 
med att detta arbete är det svåraste han någonsin behövt 
göra, varav han senare utvecklade det genom att säga att 
de från början designade något för att göra detta projekt 
utan känslor, men när de sedan fick göra det manuellt så 
var känslorna bunden i arbetet. När de var klar med ar-
betet sa han:

”See, I’m not even mad about leaving because it’s so 
miserable here” - Zachery Rago, Chasing Coral (2015)

Allt detta som de säger och hur de säger det med till-
hörande ledsam musik i bakgrunden gör hela karaktären 
av dokumentären så oerhört känslosam, vilket bidrar till 
att mottagaren tar på sig dessa känslor också, vilket även 
blev i detta fall i analysen. Så inte nog med att medverkar-
na själva visade tydliga tecken på patos genom att själva 
uttrycka sina känslor kring korallernas tillstånd, så fram-
kommer även denna retoriska aspekt genom att de visuellt 
visar hur otroligt stora områden som drabbas (se figur 11 
för ett sådant drabbat område) varav det är genom detta 
som man förstår exakt hur stort problemet är, vilket i sin tur 
bidrar med väldigt ledsamma känslor. 

Slutligen, i figur 12 och 13, så ser man i bild två av kvinnor-
na som var med i publiken under en visning av de visuella 
skillnaderna av korallerna. Man kan tydligt se hur de kän-
ner över att se den visuella förändringen, och till och med 
gråter. 

Dokumentären visar alltså patos genom att man får bev-
ittna medverkarnas känslor kring denna upplevelse, men 
man får även se utomstående människor i samhället visa 
sina känslor kring ämnet. De visar även känslomässiga 
bilder och ger information kring blekningens storlek och 
visar det visuellt så man förstår hur stort problemet är, och 
hur sorgligt det är att det är ett just så stort problem. Det 
var även denna aspekt som, i analysen, upplevdes som 
den som satte sina spår djupast i och med att den utfördes 
på ett sådant otroligt fint och välgjort sätt. Jag själv upple-
vde att dokumentären gjorde mig orolig över korallernas 
situation men jag var under hela tiden också ledsen varav 
jag till och med vid ett tillfälle i slutet av dokumentären grät. 
Detta för mig var så svårt att se, och det gjorde det svåra-
re i och med att de medverkande också var ledsna. Hela 
känslan av dokumentären var gripande och övertalande.
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I bild: Zachery Rago - Undevattenstekniker
”och varje dag se någonting nytt runt dig dö” 

I bild: Ett stort område av koraller som fluorescerar(den lila nyansen), 
som är sista steget innan de dör

I bild: Richard Vevers - Undervattensfotograf
”Hela den tanken blev just mer depremerande” 

I bild: Kvinna som visar upprördhet över de visuella förändringarna 
hos korallerna

I bild: Kvinna som visar upprördhet över de visuella förändringarna 
hos korallerna

I bild: Zachery Rago - Undervattenstekniker
”Detta är det svåraste jag någonsin behövt göra” 

Figur 8: screenshot fran dokumentaren
. ..

Figur 9: screenshot fran dokumentaren
. ..

Figur 13: screenshot fran dokumentaren

Figur 12: screenshot fran dokumentaren

Figur 11: screenshot fran dokumentaren

Figur 10: screenshot fran dokumentaren
.

.

.
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6.1.5 Logos

Logos tyckte jag framkomi dokumentären i form av all den 
fakta och information de använde sig av för att bevisa att 
dessa problem som korallerna har är på riktigt och inget 
man hittat på. Att de utförligt berättade faktan genom di-
agram och kartor (se figur 14 och 16 för exempel), varav 
informationen även backades upp av forskare. De visade 
även den tekniska aspekten av arbetet (se figur 17 för ex-
empel). De berättade också med hjälp av forskare hur stor 
betydelse korallerna har i ett stort ekosystem (se figur 18 
för exempel) men även också det stora allvaret i dessa 
problem som varit och eventuellt kan bli (se figur 15).

Det var denna del jag upplevde behövdes mest för att do-
kumentären skulle bli trovärdig. Att den inte blir tvivelaktig 
på grund av att informationen skulle kunna vara felaktig, 
vilket de således har lagt stor vikt på, att faktan ska vara 
korrekt och tagit hjälp från forskare som ska förmedla den-
na fakta.

De har en tydlig balans mellan alla tre retoriska aspekter. 
Jag tyckte det framgick tydligt att man hade haft dessa 
i åtanke vid skapandet av denna dokumentär, varav de i 
mitt fall även lyckades övertala mig genom den korrekta 
användningen och balansen av dessa tre aspekter. 
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Figur 16: screenshot fran dokumentaren
. ..

Figur 14: screenshot fran dokumentaren
. ..

Figur 17: screenshot fran dokumentaren
. ..

Figur 18: screenshot fran dokumentaren
. ..

Figur 15: screenshot fran dokumentaren
. ..

I bild: visuell visning i form av karta med procentvisning som förklarar 
hur stor del av det stora barriärrevet som dött

I bild: listad fakta som visades i dokumentären 
som hjälper mottagaren att förstå allvaret

I bild: visuell visning i form av diagram för att visa 
temperaturförändringarna genom åren

I bild: Zachery Rago(undervattenstekniker), som visar hur de sätter 
dit tekniken som används då de ska fota förändringarna under vatten 

I bild: Prof. Justin Marshall
”Men en korall är en fundamental del av ett gigantiskt ekosystem”
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6.1.6 Analys 

Resultatet av den retoriska analys som precis gjorts går 
väldigt lätt att koppla till tidigare nämnda teorier. Allt som 
kan användas för att potentiellt övertyga någon annan 
människa är av intresse för en retorisk analys (Ekström och 
Larsson, 2010, s. 217). Dokumentären som analyserades 
var i detta fall Chasing Coral, varav den skapades i hopp 
om att potentiellt övertyga dess mottagare att korallerna 
genomgår en förändring p.g.a. klimatförändringarna, och 
således behöver hjälp. Därför var det möjligt att göra en 
retorisk analys av denna dokumentär. 

Bildretorik är en teori som genom analysen upptäcktes 
framkom väldigt starkt i dokumentären, i och med att 
en stor del av dokumentären handlar om arbetet kring 
fotograferandet av korallerna samt uppvisandet av dess 
resultat (som genomfördes med hjälp av metoden repeat 
photography; se kapitlet  bakgrund). Carlsson och Kop-
pfeldt (2008) förklarar att bildretorik är då man använder 
bilder till ”att bevisa eller ladda ett budskap med över-
tygande betydelser”, vilket de genom repeat photography 
gör i dokumentären eftersom de tar före och efter bilder av 
korallernas kritiska förändringar med syfte att bevisa att de 
påverkas av klimatförändringarna samt genom detta spri-
da ett budskap att vi som människor behöver förändra vårt 
beteende och tillsammans hjälpa korallerna. 

Visuell kommunikation beskrivs, av Bergström (2016), 
som ett samlat begrepp som används när man talar om 
de olika disciplinerna (med fokus på det visuella) som an-
vänds för att skapa en förändring. Hela dokumentären i sig 
handlar om visuell kommunikation, i och med att det ut-
spelar sig ett arrangemang där i detta fall bild, film och färg 
är avgörande (Bergström, B., 2016, s. 36). Dokumentären 
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är ju tydligt filmen i denna situation, varav man inom den-
na film använder sig av före och efter bilder för att visuellt 
förmedla korallernas situation. Inom dessa bilder, och även 
genom film i dokumentären, så används korallernas färg 
för att visa och förklara korallernas påverkan av klimat-
förändringarna. 

Jag analyserade även dokumentären utifrån de tre retoris-
ka aspekterna etos, patos och logos. Etos, som Carlsson 
och Koppfeldt (2008) beskriver det, är den karaktäristiska 
aspekten av retoriken, som enligt Ekström och Larsson 
(2010) bygger på mottagarens förtroende till avsändaren. 
Detta framkom i dokumentären genom att jag i min re-
toriska analys skapade ett förtroende och tillit till de som 
medverkar i dokumentären. Detta genom, som beskriv-
et i resultatet av min retoriska analys, att de medverkade 
bevisade problemen med hjälp av vetenskaplig fakta och 
forskare som berättade detta för mig. De fick min tillit ge-
nom den kompetens som visades men också p.g.a. den 
självklara moraliska karaktären som upplevdes i analysen 
visade att de var genuint snälla och godhjärtade männis-
kor. 

Patos, som är den känslomässiga aspekten av retoriken 
(Carlsson och Koppfeldt, 2008, s.78), framkom tydligt i den 
retoriska analysen i och med att materialet (d.v.s. bilderna 
som togs i dokumentären samt informationen som sas) 
väckte känslor i mig då jag såg dokumentären, men också 
för att de medverkande visade känslor av upprördhet, 
besvikelse och nedstämdhet, som gjorde mig mer ledsen 
än vad materialet redan fått mig att bli, vilket tydligt repre-
senterar patos i denna situation (ibid). 

Slutligen så beskrivs logos som den logiska aspekten 
inom retorik, och används således för att övertala någon 

med hjälp av t.ex. argument och korrekt information ge-
nom att tala till människors sunda förnuft (Carlsson och 
Koppfeldt, 2008, s.78). Denna aspekt framkom tydligt i den 
retoriska analysen genom att hela dokumentären bygger 
på vetenskapligt korrekt fakta och information om koraller 
(som berättas av bl.a. forskare) och dess problem samt 
också argument som övertalar mitt sunda förnuft att det är 
en självklarhet att jag ska vilja hjälpa dessa individer, även 
om jag måste ändra mitt eget beteende för att göra det. 

Baserat på materialet i analysen ovan så besvaras den 
första frågeställningen ”Hur används metoden ”repeat 
photography” för att visualisera och kommunicera klimat-
förändringar hos korallrev i dokumentären Chasing Cor-
al?”. Detta eftersom det uppfattades i analysen att arbetet 
som gjordes kring fotograferandet av korallernas tillstånd 
(som var grunden till en stor del av dokumentären) var 
baserat på denna metod. I dokumentären får man utförligt 
reda på vilken utrustning som används, inom vilka arbets-
förhållanden metoden används samt också så visas det 
tydligt hur resultatet (bilderna) används för att visualisera 
korallernas problem samt den visuella kommunikationen 
som bilderna innehåller. Man använder således ”repeat 
photography” genom att med några månaders mellanrum 
fotografera korallernas förändring och presentera det vi-
suella resultatet i dokumentären.
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6.2 Webbenkäten

Som tidigare presenterat i kapitlet ”Metod” så utfördes en 
webbenkät i denna undersökning som efter delning över 
den sociala plattformen Facebook sammanlagt besva-
rades av 20 respondenter. Vid sammanställande av re-
spondenternas svar kring de 6 frågor som ställdes samt 
de tillhörande möjligheterna att utveckla respektive svar, 
lades det snabbt märke till det övergripande mönstret som 
folk angav i sina svar. Deltagarna visade på många plan att 
de delade likartade åsikter.

6.2.1 Enkätresultat

Inledningsvis ville jag på ett sätt visa deltagarna hur ett 
friskt korallrev kan se ut, varav detta är den första bilden 
i enkäten som respondenterna fick i uppgift att svara på 
frågan ”Vad tycker/tror du att bilden ovan visar?”. Alter-
nativen till varje bild var alltid densamma, vilket var antin-
gen ”ett friskt korallrev”, ”ett döende korallrev” eller ”ett 
dött korallrev” förutom på en utav frågorna där bilden var 
mer fokuserad på en specifik korall varav alternativen då 
ändrades efter detta. Enda skillnaden vad gäller bilderna 
som användes var att första bilden (det friska korallrevet 
som visas i figur 19) inte togs i samband med själva do-
kumentären.

Figur 19: EN BILD AV ETT FRISKT KORALLREV

Fotograf: Jett Britnell
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Figur 20: CIRKELDIAGRAM AV DELTAGARNAS SVAR

Figur 21: CIRKELDIAGRAM AV DELTAGARNAS SVAR

På denna första fråga då jag tittade på respondenternas 
svar så hade alla upplevt bilden så pass uppseendeväcka-
nde lika att resultatet blev att alla 20 respondenter svarade 
med alternativet ”Ett friskt korallrev” (se figur 20). Man fick 
sedan en möjlighet till att förklara ytterligare kring vad det 
var som gjorde att man valde detta alternativ, och det var 
inte så förvånande att se på deltagarnas svar att dessa 
också var väldigt lika. Man reagerade här på alla starka 
och varierande färger, varav en respondent även lade 
märke till att det fanns fiskar. De sa också att den bilden 
som överrensstämde mest med deras tidigare bild av hur 
korallrev ser ut, vilket kan ha att göra med de orealistiska 
bilderna som finns på internet (se 7.3 Resultat av visuell 
research för vidare förklaring).

De resterande frågorna av detta avsnitt är gjorda på sam-
ma sätt, varav nästa bild innehöll ett döende korallrev, där 
det fortfarande ingår en del starka färger, dock inte färger 
som uppstått p.g.a. att korallen är frisk. Här svarade 15 
respondenter på alternativet ”ett döende korallrev”, och 
de resterande 5 deltagarna svarade ”ett friskt korallrev” 
(se figur 21), vilket inte förvånade mig då det var färgerna 
i föregående fråga som gjorde att de svarat att korallrevet 
var friskt. Sedan när de skulle få utveckla sina svar så blev 
resultatet här något mer olika varandra än i föregående 
fråga. Respondenterna reagerade fortfarande över färger, 
men snarare att det saknades färg. Att det i förhållande 
till den första bilden såg mycket tråkigare ut, varav någon 
också lade märke till att revet också saknade liv runt om-
kring sig i form av fiskar. Dock i och med att de flesta up-
plevde revet som döende, vilket var det korrekta svaret, så 
lyckades korallernas färger vilseleda ett antal respondent-
er till att tro att de var friska likt i det föregående fotot. Det 
var här jag började se att bilderna möjligtvis behöver mer 
kontext för att förstås på rätt sätt, oavsett om responden-
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terna hade lite kunskap kring ämnet eller ingen kunskap 
alls.
  
Det var i nästa fråga som jag upptäckte att det behövdes 
viss kunskap för att förstå bilderna, eller tillhörande text 
för att de skulle uppfattas på rätt sätt. Bilden till denna 
fråga var en blekt korall (korrekt svar på denna fråga var 
alltså; En döende korall) varav 12 respondenter uppfattade 
korallen som död och de resterande 8 deltagarna uppfat-
tade korallen som döende (se figur 22). I de individuella 
svaren där de fick utveckla sitt val så hade man någorlun-
da samma intryck av korallen, oavsett om man tyckte den 
såg död eller döende ut, vilket var att den såg ”livlös” ut i 
och med att den ”tappat färgen” som flera av deltagarna 
uttryckte sig. I bilden ansåg man också att det inte exis-
terade liv kring korallen i form av fiskar, vilket också var 
en avgörande aspekt till tron om att korallen måste vara 
död eller döende. Jag ser lite positivt kring det faktum 
att respondenterna ej är helt fel ute i sina gissningar och 
tolkningar, för oavsett om de uppfattade korallen som död 
eller döende så ansåg de att korallen inte är frisk, vilket 
är det man hoppas förmedla med denna bild inom doku-
mentären. 

Slutligen visades ett tydligare exempel av metoden ”repeat 
photography” som man använder sig av i dokumentären, 
vilket var två olika bilder av en korall tagen på samma plats 
men i olika tidsperioder, sida vid sida varav korallen på 
vänster sida var döende och korallen på höger sida var 
död. På följande sida visas ett diagram över respondent-
ernas tolkning av dessa bilder med tillhörande visning av 
de alternativ som gavs till denna fråga (se figur 23), var-
av frågan var; Vad tycker/tror du att dessa två bilder ska 
försöka visa/jämföra? Detta också för att visa de alternativ 
respondenterna hade att välja mellan.
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Figur 22: CIRKELDIAGRAM AV DELTAGARNAS SVAR
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Det cirkeldiagrammet visar är att 16 respondenter uppfat-
tade att det som visades var en döende och en död korall, 
vilket var det korrekta svaret. Sedan tyckte 3 respondenter 
att bilderna visade en död och en frisk korall, varav den 
sista deltagaren uppfattade att bilderna visade en frisk och 
en döende korall. Här upptäckte jag tydligare att bilder-
na behövde tillhörande kontext för de som inte har någon 
kunskap om koraller, trots att 16 deltagare gissat korrekt. 
De tillhörande individuella svaren där man fick utveckla sitt 
svar visade sig återigen vara relativt lika, då man tyckte 
båda korallerna som visades såg döende ut men att den 
faktiskt döda korallen såg död ut på grund av färgen brun 
och att det saknades liv kring korallen, varav en respon-
dent beskrev den som ”vissen” och en annan som ”över-
given”. Den blekta korallen som visades på vänster sida 
uppfattades också som död till viss grad, men i överlag 
uppfattades båda korallerna som att de inte var friska. Eft-
er denna bild så gavs respondenterna ett facit för att se 
vad bilderna egentligen visade, detta då för att ge dem 
bättre underlag för att kunna besvara slutfrågorna som 
gavs i det andra avsnittet i denna enkät.

Det sista avsnittet innehöll två frågor med tillhörande ut-
vecklingsmöjligheter, precis som i föregående avsnitt, var-
av frågorna var; ”Det sägs att ”en bild säger mer än tusen 
ord”. Men i detta fall, tyckte du att bilderna talade för sig 
själva?” och ”Anser du att bilderna behöver tillhörande text/
information för att förstås bättre, om man inte har tidigare 
kunskap?” Detta då för att veta om respondenterna upple-
vde att bilderna gav tillräcklig information och talade för sig 
själv, eller om man önskat tillhörande text/information till 
bilderna för att kunna förstå bättre vad de faktiskt innehöll. 
Till dessa frågor så gavs två alternativ, varav dessa var ”ja” 
eller ”nej” men att man efter detta kunde utveckla varför 
man tycker som man gör. 
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Figur 23: CIRKELDIAGRAM AV DELTAGARNAS SVAR

16st

En frisk och en döende korall

En död och en frisk korall

En döende och en död korall

3st

1st



40

På den första frågan svarade 15 respondenter ”ja”, att bil-
derna överlag talade för sig själva, varav de övriga 5 delt-
agarna upplevde att bilderna inte gjorde det (se figur 24). I 
de tillhörande individuella svaren där man fick utveckla sitt 
val så tyckte man att bilderna visade tillräckligt på grund 
av det faktum att man kunde se att något var fel, i förhål-
lande till första bilden som visades av ett friskt korallrev, 
dock om denna bild inte hade givits som kontrast till bilder-
na av de döende/döda korallerna så hade man eventuellt 
svarat annorlunda, detta då beroende på okunskap. Men 
respondenternas övriga bild av ett korallrev sedan tidigare 
hade varit starka färger, vilket leder mig att tro att svaren 
utifrån deltagarnas tidigare bild av hur ett korallrev ska se 
ut, möjligtvis hade blivit någorlunda densamma även utan 
den första bilden i enkäten. 

Slutligen så svarade respondenterna på den sista frågan, 
varav 16 deltagare här svarade ”ja”, att bilderna behöver 
tillhörande information för att förstås bättre och de övriga 
4 tyckte att de inte behövde någon tillhörande informa-
tion (se figur 25). Man sa sedan i de utvecklade svaren att 
trots att bilderna kunde visa så pass mycket på egen hand 
att respondenterna uppfattade att något var fel, så tyckte 
man överlag ändå att bilderna behövde tillhörande infor-
mation i och med att man inte uppfattade hela sanningen, 
vilket menades att de inte visste skillnaden på en döende 
eller en död korall samt att det inte var en självklarhet vad 
bilderna egentligen visade. 
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6.2.2 Enkätanalys

Utifrån resultatet som presenterades från enkäten ovan 
så går det att koppla deltagarnas svar och tolkningar till 
en del av de teorier som togs upp i tidigare kapitel, varav 
visuell kommunikation är en utav dessa. Visuell kommu-
nikation handlar om en sändare, en budbärare, och mot-
tagare som arbetar i ett arrangemang där i detta fall bild 
och text var avgörande (Bergström, 2016, s.36). I detta fall-
et blev själva dokumentären sändaren, jag själv blev bud-
bäraren och respondenterna på enkäten blev mottagaren. 
Respondenterna reagerade väldigt mycket på bildernas 
övergripande visuella kommunikation, i och med att de 
inte hade någon text (förutom de tillhörande frågorna) att 
förhålla sig till. Precis som Bergström (2016) då förklarar, 
så var dessa aspekter avgörande för hur bilderna uppfat-
tades av respondenterna. Färg var något som nämndes 
av deltagarna ett flertal gånger, varav de upplevde att det 
var just korallernas färg som stod för den övergripande vi-
suella kommunikationen i bilderna. Visuell kommunikation 
är även ett begrepp som används för att beskriva de olika 
disciplinerna som används då man vill skapa en förändring 
(Bergström, 2016, s. 36), vilket stämmer in med vad do-
kumentärens syfte var genom att ta dessa bilder, man vill 
visa korallernas klimatförändringar och skapa en förän-
dring genom kunskap. Men Bergström (2016) säger även 
att visuell kommunikation kan tolkas olika, vilket respon-
denterna i denna enkät är ett exempel av. Trots att man vid 
många tillfällen hade liknande svar kring de uppfattningar 
som gjordes av de bilder som visades, så visade tabeller-
na inte 100% vid alla frågor utan en viss procent hade vid 
varje fråga tolkat bilderna olika än vad de övriga gjort. Även 
i de avslutande frågorna i andra avsnittet, som var baserat 
på första avsnittet, gav respondenterna olika svar. 
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I teorikapitlet tas även visuell etik upp, där Kienzler (1997) 
talar om att den visuella kommunikationen är en viktig as-
pekt inom professionell kommunikation, och kan vilseleda 
sin publik oavsett om det t.ex. saknar avsiktlig tvetydighet. 
Detta stämmer in i att den visuella kommunikationen i bil-
derna som visas i enkäten inte har i avsikt att vara tvety-
dig, utan de är menade att informera, men att de i denna 
situation var något vilseledande för respondenterna i och 
med att de inte visade tillräckligt med information genom 
bara den visuella kommunikationen för att respondenter-
na skulle kunna uppfatta hela sanningen om vad bilderna 
verkligen innehöll. 

Slutligen går enkätresultatet att koppla till bildretorik, som 
även tas upp i teorikapitlet, som utförs genom att man an-
vänder en bild för att ”för att bevisa eller ladda ett budskap 
med övertygande betydelser” (Carlsson och Koppfeldt, 
2008, s. 59). Detta är en korrekt beskrivning av bilderna 
som används i enkäten, samt vad dokumentärens syfte 
var genom att fotografera dessa bilder. Man använder bil-
derna på korallerna för att bevisa att de faller under trycket 
från klimatförändringarna i syfte att övertyga mottagaren 
som ser bilderna att korallerna behöver hjälp för att över-
leva, och för att göra detta krävs en förändring, vilket sam-
mansluts av begreppet visuell kommunikation som Berg-
ström (2016) förklarar. 

Jag har här fått min frågeställning ”Hur upplevs denna vi-
sualisering av en grupp människor i samhället?” besvarad, 
i och med att jag genom enkätresultatet fått reda på hur 
visualiseringen av korallrevens klimatförändringar tolkades 
och upplevdes av en grupp människor i samhället, varav 
denna grupp av människor blev respondenterna som del-
tog i webbenkäten. Sammanfattningsvis blev resultatet att 
människorna upplevde att den visuella kommunikationen i 
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de visade bilderna talade tillräckligt genom enbart den vi-
suella aspekten (alltså utan tillhörande text) för att de skulle 
göra kopplingen att det finns ett problem hos korallerna. 
Däremot så ansåg de även att bilderna skulle behövt 
den tillhörande texten för att ytterligare beskriva vad som 
visades i bilderna, varav denna uppfattning baserades 
på att somliga av deltagarna inte tyckte sig ha tillräcklig 
kunskap om ämnet för att göra en korrekt bedömning av 
vad bilden egentligen visar.

6.3 Resultat av visuell research

På följande sida (se figur26, 27, 28 och 29)  presenteras re-
sultatet från den visuella sökningen av bilder som gjordes 
på Google med sökordet ”korallrev”.

6.3.1 Analys

Vid utförandet av den visuella researchen så kom en an-
tal bilder upp på första sidan med sökrdet ”korallrev” (se 
figur 26). En snabb överblick av alla bilder ger intrycket av 
mycket färg och liv i form av fiskar, delfiner och havssköld-
paddor. Det fanns väldigt få bilder som innehåller koraller 
som t.ex. påbörjat blekning. 

I en djupare analys så hittas några bilder som fångar in-
tresse, möjligen på fel sätt. På figur 27 ser man tydligt att 
bilden är retuscherad, eftersom färgerna är orealistiskt 
starka och ljusa. Djuren som är med i bilden ser inte äkta 
ut samt har en udda placering, med ”äkta” menas då att 
de inte ser realistiska ut i t.ex. färgen. Alla fiskarna här har 
även nästan samma vinkel, vilket också ger en känsla av 
att bilden inte är realistisk. 
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Dessa egenskaper hittas igen i några av de andra bilderna 
som fångade intresset på grund av oäkthet. I figur 28 ser 
man otroligt mycket liv i orealistiska starka färger och ser ut 
som en drömvärld under vatten, som taget ur en film. Hur 
stimmen simmar i förhållande till de övriga fiskarna, rockan 
i mitten, en delfin längst fram och två till längre bak (som är 
identiska med den längst fram, även med samma ljus på 
ryggen) får hela bilden att verka starkt retuscherad. 

Slutligen i figur 29 så är denna den mest ”realistiska” av de 
tre som verkar mest orealistisk. Med detta menas att själva 
bilden i helhet ser ut att vara äkta, bara det att färgerna, 
återigen, är otroligt starka. Det ser även ut som att det 
ligger ett blått filter över hela bilden. 
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Figur 26: RESULTAT FRAN VISUELL RESEARCH

Figur 28: RESULTAT FRAN VISUELL RESEARCHFigur 27: RESULTAT FRAN VISUELL RESEARCH

Figur 29: RESULTAT FRAN VISUELL RESEARCH

.

..

.
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Kapitel 7.0

SLUTSATS OCH 
SLUTDISKUSSION

I detta kapitel presenteras slutsatserna till de frågeställningar som 
studien har för avsikt att undersöka. Därefter presenteras en 

slutdiskussion kring studiens syfte.
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7.1 Frågeställning ett

”Hur används metoden ”repeat photography” för att visu-
alisera och kommunicera klimatförändringar hos korallrev i 
dokumentären Chasing Coral?”

Vid utförandet av den retoriska analysen så framkom det 
att dokumentären i fråga använder sig av ”repeat photogra-
phy” som metod när de ska visualisera korallrevens klimat-
förändringar, varav jag också kom fram till att de använder 
resultatet av bilderna som tas för att i dokumentären visu-
alisera och kommunicera problemet till mottagarna genom 
korallernas färg. Detta förklarade man genom att ta hjälp 
av vetenskaplig forskning samt använde forskare för att 
förmedla denna information. 

Det framkom också att dokumentären använder sig av ty-
dliga retoriska aspekter, med hjälp av repeat photography, 
varav den aspekt man lagt mest vikt på att föra fram var 
patos i denna situation. 

Slutligen så framkom det i den retoriska analysen att det 
finns ett tydligt problem kring att människor är ovetande 
om korallernas situation, det behövs mer information.

Slutsatsen från detta är då att metoden ”repeat photogra-
phy” används i Chasing Coral för att visualisera koraller-
nas klimatförändringar genom före och efter bilder där 
korallernas färg står för förändringen som kommunicerar 
problemet till mottagarna. Detta görs i dokumentären 
med hjälp av en korrekt använd balans av de retoriska 
aspekterna etos, patos och logos, varav patos var den 
man lagt en tyngre vikt på att föra fram.   

KAPITEL 7.0 - SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION

7.1.1 Frågeställning två

”Hur upplevs denna visualisering av en grupp människor 
i samhället?”

Vid utförandet av denna webbenkät så framkom det att 
människor upplever bilderna som tagits i samband med 
denna dokumentär som att de talar för sig själva när det 
kommer till att visuellt förmedla och kommunicera att 
korallerna har ett tydligt problem. Trots detta så behöver 
bilderna i fråga tillhörande text som ytterligare förklarar 
vad bilden innehåller, då bristen på kunskap hos respon-
denterna gör att bilderna inte tolkas korrekt eftersom de 
inte kan se viktiga och avgörande skillnader som t.ex. om 
korallen är död eller levande,  

Undersökningen kom också fram till att det var färgen i 
bilderna som stod för den största delen av den visuella 
kommunikationen i och med att det är korallernas färg 
som förändras från bild till bild och det var den aspekten 
respondenterna reagerade på. 

Slutsatsen från detta är att man i visualiseringen upplever 
ett problem med hjälp av korallernas färg, men att utan 
kunskap om ämnet tolkas inte bilderna korrekt och be-
höver därför tillhörande text som förklarar den korrekta 
helheten med alla detaljer som annars inte uppfattas. 



46

7.1.2 Slutdiskussion

Jag anser att det är intressant hur människor uppfattar 
den visuella kommunikationen som gjorts i dokumentären 
som är i form av bilder,  trots det faktum att de inte fick 
se ”hela sanningen” av bilderna utan gjorde sina analyser 
och tolkningar helt och hållet baserade på vad de såg, 
utan kontext. Men att bilderna trots detta ändå visade sig 
tala för sig själv till den grad att respondenterna förstod 
att korallerna inte var friska, bara det att hade de fått till-
hörande information så hade de kunnat göra en djupare 
analys. Det gör mig förvånad vad bilder utan förklaring kan 
förmedla. 

I överlag så är jag nöjd med de resultat som undersöknin-
gen har uppnått, dock så vill jag tro att jag kunnat få ett 
mer utvecklat resultat genom att låta webbenkäten bes-
varas av fler respondenter istället för att den endast bes-
varades av 20 stycken. Det blev dock svårt att få fler svar 
i och med den tidsram studien skulle hålla sig inom. Det 
skulle därför vara roligt att se en djupare undersökning 
kring hur människor uppfattar klimatförändringar genom 
visuell kommunikation i bild, eventuellt kanske även en 
tillhörande undersökning kring vad skillnaden blir om re-
spondenterna analyserar dessa bilder med och utan till-
hörande information. 

Det hade varit intressant att fortsätta på detta spår i fram-
tida forskning dock att sikta på att få fler respondenter att 
delta i eventuella webbenkäter för att få en större bild av 
hur människor i samhället uppfattar visuell kommunikation 
i bilder. Denna undersökning kan således bli en bra grund. 

KAPITEL 7.0 - SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION
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9.1 Enkätmall
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9.2 Analysschema till retorisk analys
1. Vem är det som försöker övertyga?
2. Vem är det som man försöker övertyga?
3. Vad är det man vill övertyga om?
4. I vilken kontext sker det i, d.v.s. tid och plats?
5. Hur försöker man övertyga?
6. Vilka tydliga tecken finns för etos?
7. Vilka tydliga tecken finns för patos?
8. Vilka tydliga tecken finns för logos?
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