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SAMMANFATTNING 
 
Inför det amerikanska presidentvalet 2008 presenterade den oberoende organisationen Timbro 

en undersökning gjord på över 1000 svenskar där man frågade vilken av 

presidentkandidaterna de hade röstat på om de hade haft möjlighet. Runt 38 procent svarade 

att de skulle ha röstat på Obama och bara knappt 3 procent skulle ha röstat på McCain.  

 

Eftersom Obama fick en så stor majoritet av rösterna bland svenskar gjorde vi den här 

undersökningen för att det är intressant att se hur mycket utrymme de båda kandidaterna fick i 

form av bilder och rubriker i svenska tidningar. Undersökningen är gjord på fyra svenska 

tidningar under valets tre sista veckor. Uppsatsen visar också hur kandidaterna framställdes i 

dessa bilder och rubriker, alltså om de framställdes positivt, neutralt eller negativt. 

De fyra undersökta tidningarna är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet. Alltså två morgontidningar och två kvällstidningar.  

 

Anledningen till att vi bara tittat på bilder och rubriker är att det är vanligt att läsare bara tittar 

på bilderna och läser rubriker och ingresser i artiklarna. Bilder och rubriker är också vad som 

tar upp mest redaktionell plats i tidningarna. 

 

Resultaten visar på att Obama fick mer utrymme i bild och rubrikform i tidningarna än 

McCain, men att McCain de gånger han var med framställdes mer positivt än Obama. Det 

visade sig även att Expressen var den tidning där bevakningen skilde sig mest från de andra 

tre tidningarna. Expressen var väldigt negativ i den totala framställningen av McCain i bild 

och rubrikform, samtidigt som de andra tre tidningarna hade överlag mer positiv bevakning av 

kandidaten. Bevakningen av Obama var också övervägande positiv men han hade även många 

neutrala bilder och rubriker i tidningarna. Tolkningen i undersökningen blev att han många 

gånger framställdes som den självklara vinnaren och att tidningarna därför granskade honom 

på ett annat sätt än man gjorde med McCain, därav det stora antalet neutrala artiklar sett till 

bilderna och rubrikerna. 
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1. Inledning 

 
Den 4 november 2008 valdes Barack Hussein Obama till USA:s 44: e president. Valet var 

historiskt på flera sätt. Mest noterbart var att USA för första gången fick en afroamerikansk 

president. Valet hade även ett rekordhögt röstdeltagande bland de amerikanska medborgarna. 

Ett amerikanskt presidentval är en av världens största mediecirkusar. I månader åker 

kandidaternas kampanjer runt i de olika delstaterna och varje steg följs av ett stort 

medieuppbåd. 

 

Det är inte bara den inhemska pressen som visar intresse för kampanjen. USA är för hela 

världen en inflytelserik nation både politiskt och ekonomiskt. USA:s politik och ledarskap 

följs med intresse av stora delar av världen och mediebevakningen är extra intensiv just under 

presidentvalskampanjens slutfas. Svenska tidningar är inget undantag, de bevakar valet med 

stort intresse, speciellt under de sista veckorna innan valdagen. 

 

1.1 Problembakgrund 

Medierna har en avsevärd makt över dagordningen och över människors tankar. De bilder av 

verkligheten som människor tar del av via journalistiken och annat medieinnehåll är för de 

flesta den främsta källan till information om sådant som ligger bortom den egna vardagen.1  

 

En sådan källa är dagstidningen. Det som ofta upptar mest redaktionell plats i en tidning är 

bilder och rubriker. Bilderna berättar hur något såg ut och rubrikerna har till uppgift att locka 

in läsaren i artikeln. Båda bidrar till en informativ helhet, men de skiljer sig åt i vilket 

informationsvärde de har. De har även olika kapacitet som informationsbärare.2  

 

Bilder har en speciell dragningskraft som kan fängsla oss. Den tilldrar sig också ett stort 

intresse som informationsbärare i till exempel dagspress.3 Bilder i medier är alltså viktiga och 

de kan påverka oss. Det gör dem intressanta att studera som informationsbärare eftersom vi 

dagligen utsätts för dem, vare sig vi vill eller inte. Inför presidentvalet i USA flödar 

bildmaterial av kandidaterna ut i medierna och det kan spela roll för hur vi uppfattar dem. 

                                                
1 Strömbäck (2004): Den medialiserade demokratin, sid. 101 
2 af Segerstad (1974): Dagspressens bildbruk, sid. 28 
3 Nordström Z. (2000): Nyhetsbilder–etik–påverkan, Meddelande 154, sid. 4 
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USA:s ekonomi är den största i världen och en förändring inom denna, som till exempel 

bolånekrisen, sätter avtryck och påverkar ner på individnivå även i andra länder. Utgången i 

valet är därmed intressant även ur svensk synvinkel. 

 

Därför har vi undersökt hur presidentvalskandidaterna framställs i svensk dagspress bilder 

och rubriker under de tre sista veckorna innan det amerikanska presidentvalet för att se hur 

pass balanserad svenska tidningars bevakning av valet är. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen, framställer presidentvalskandidaterna under de tre sista veckorna 

innan det amerikanska presidentvalet 2008 i bild- och rubrikform och om det finns skillnader i 

hur mycket utrymme de båda kandidaterna får när det gäller bilder och rubriker. Till sist är 

syftet att undersöka om det finns skillnader mellan de fyra tidningarnas framställning av 

presidentvalskandidaterna.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur mycket utrymme får kandidaterna Barack Obama och John McCain i form av bilder och 

rubriker? 

Hur framställs kandidaterna i bilder och rubriker (positivt, neutralt eller negativt)? 

Vilka skillnader finns det i hur kandidaterna framställs mellan tidningarna? 

 

1.4 Avgränsningar 

För att få ett hanterbart underlag har avgränsningar i tid gjorts. Vi har valt att hämta material 

från de tre sista veckorna (14 oktober till 4 november) innan det amerikanska presidentvalet 

den 4 november 2008 ur dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 

och Expressen. Det material som avses är alla de 234 publicerade bilderna på 

presidentvalskandidaterna, samt de 187 rubrikerna som hör till de bilderna, under den angivna 

tiden. Även bilder som är montage samt karikatyrer ingår eftersom det också är ett sätt att 

framställa de aktuella kandidaterna. Bilder som är monterade i grafik har vi räknat med, men 
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inte bilder som har manipulerats färg eller formmässigt, eller vinjetter där kandidaterna finns 

med. 

Vi har valt att bara titta på direkta fotografier, inte avbildningar från till exempel tv-

sändningar, som förekommer ibland. Vissa av dessa bilder har för dålig kvalitet för att kunna 

analyseras så vi har valt att utesluta dessa bilder helt. 

2. Teori 
 

2.1 Gatekeeping 

I vår uppsats undersöker vi de bilder och rubriker som innehåller de två 

presidentkandidaterna. Vad som är viktigt att tänka på är att vi inte försöker förklara varför 

dessa bilder och rubriker har kommit med i tidningarna, utan bara beskriva det faktiska 

innehållet. Men för att få en större förståelse för hur redaktioner värderar sina nyheter ska vi 

ändå gå igenom några grunder gällande nyhetsvärdering.  

 

När man pratar om hur medierna väljer sina nyheter måste man nämna den så kallade 

gatekeepingprocessen som föddes i mitten av 80-talet ur dagordningsteorin.4 Den beskrivs av 

Denis McQuail i hans ”Mass Communication Theory”, som en metafor för att beskriva 

urvalsprocessen hos medierna. Speciellt beslut som handlar om huruvida en specifik nyhet får 

passera de ”gates” som finns inom mediet och in i nyhetskanalerna.5 

 

De bilder vi ska undersöka som inte är redaktionella (alltså tagna av de egna fotograferna) har 

således gått igenom gatekeepingprocessen hos en utländsk nyhetsbyrå, innan de landat på de 

svenska redaktionerna. De bilder som tas av tidningarnas egna fotografer går också igenom en 

gatekeepingprocess, men bara på den egna redaktionen. 

 

De nyheter som passerar genom gatekeepingprocessen i västerländsk media uppfyller 

vanligtvis ett antal kriterier. De ska till exempel vara storskaliga händelser, ha en nära 

geografisk eller kulturell koppling, ligga nära i tiden, vara relevanta och innehålla drama och 

action.6 Eftersom ett presidentval med lätthet uppfyller flera av kriterierna passerar de 

nyheterna även de svenska redaktionernas ”gates” och blir stora nyheter även här i Sverige.  

                                                
4 McCombs (2006): Makten över dagordningen, sid 117 
5 McQuail, (2005): Mass Communication Theory, sid. 308 
6 McQuail (2005): Mass Communication Theory, sid. 310 
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Man ska däremot inte tro att en ”gate-keeper” är en enda person, utan termen kan snarare 

appliceras på mediebranschen som en helhet, som bevakar vårt samhälle och väljer ut vilken 

typ av information som ska spridas till allmänheten.7  

De nyheter som passerar dessa ”gates” och sedan sprids är alltså bara en del av verkligheten, 

något som den så kallade dagordningsteorin tar upp. 

 

2.2 Dagordningsteorin 

Den bärande teoretiska idén i dagordningsteorin, är att element som är framträdande i 

mediernas bild av samhället även blir framträdande hos allmänheten. De element som 

prioriteras högt på mediedagordningen kommer så småningom att betraktas som viktiga av 

allmänheten.8 

  

Till exempel, när media i Sverige rapporterar om presidentvalet blir den frågan ansedd som 

viktig hos allmänheten. Omvänt är sannolikheten låg för att något som inte rapporteras i 

medierna skulle ses som viktigt av allmänheten. På den grundläggande nivån handlar teorin 

om överföringen av sakfrågor från mediernas dagordning till allmänhetens dagordningar. 

Senare forskning har kompletterat dagordningsteorin med en andra nivå som handlar om hur 

medierna framställer attribut hos nyheterna de rapporterar. Helt kort, den andra nivån 

påverkar inte bara vad allmänheten har åsikter om utan även hur de uppfattar olika frågor eller 

personer, till exempel presidentkandidater.9 Två begrepp som hör till dagordningsteorin är 

priming och framing.  

 

2.2.1 Framing 

Framing, eller på svenska gestaltningsteorin handlar om hur medierna gestaltar olika problem 

och hur dessa problem sedan påverkar allmänheten. Gestaltningarna har fyra egenskaper. De 

definierar problem, de ger vägledningar om vad problemets orsak är, de uttrycker värderingar 

eller moraliska omdömen och de ger en bild av möjliga lösningar.10 

I grunden handlar gestaltningsteorin om att alla beskrivningar av verkligheten måste vara 

begränsade, speciellt i medier som tävlar med varandra om allmänhetens uppmärksamhet. När 

                                                
7 Strömbäck (2004): Den medialiserade demokratin, sid 29 
8 McCombs (2006): Makten över dagordningen, sid. 97 
9 McCombs (2006): Makten över dagordningen, sid 11 
10 Entman (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, sid. 52 
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medierna beskriver något väljs fakta och aspekter bort samtidigt som annan fakta lyfts fram. 

Varje beskrivning är således en gestaltning av det som beskrivs, inte en korrekt beskrivning. 

Alla gestaltningar är tolkningar och därför öppna för subjektivitet.11 

 

Den eventuella gestaltningsmakten kan beskrivas som makten att via gestaltningar påverka 

hur nyheter kommer att tolkas hos dem som tar del av mediernas budskap.12 

 

Svenska medier är långt ifrån neutrala när det kommer till valfrågor. Vinnare och förlorare 

formas aktivt efter att medierna spårat tendenser och trender hos befolkningen som de sedan 

förstärker. En möjlig vinnare blir i medierna faktiska vinnare.13 

 

Forskning visar däremot att det inte finns någon systematik i vilka som gynnas. Det enda som 

är säkert är att det alltid är något parti som gynnas och ett annat som missgynnas i medierna. 

Det är inte heller journalisternas egna sympatier som är avgörande för vad som skrivs. 

Snarare är det journalistikens behov av spänning och dramatik som avgör vad som skildras.14 

Cappella och Jamieson skriver om två olika sätt att skildra politik i medierna: 

sakfrågegestaltningar och spelgestaltningar. När det handlar om sak så skrivs det om 

innehållet i politiska förslag, kandidaters åsikter eller verkliga förhållanden som är relevant 

för politikens sakinnehåll. När politiken istället gestaltas som spel handlar det istället om vem 

som vinner eller förlorar kampen om opinionen och hur politiken bedrivs. Politiken skildras 

som en tävling om makten istället för en fråga om hur ett land ska styras. I spelgestaltningen 

drivs politikerna av ett egenintresse. Makten är målet, inte medlet. Utmärkande för 

spelgestaltningen är att vinnare och förlorare är centrala, språket är influerat av krig, spel och 

tävlingar. Berättelsen innehåller artister, kritiker och publik (väljarna) och kandidaternas 

framställning och hur de uppfattas är centralt. Till sist innebär spelgestaltningar ett starkt 

fokus på opinionsmätningarna och hur kandidaterna klarar sig i dem.15 

 

 

                                                
11 Strömbäck (2000): Makt och Medier, sid. 216-217 
12 Strömbäck (2000): Makt och Medier, sid. 218 
13 Strömbäck (2004): Den Medialiserade Demokratin, sid 250. 
14 Strömbäck (2004): Den Medialiserade Demokratin, sid 250. 
15 Cappella, Jamieson (1997): Spiral of cynicism – the press and the public good, sid. 33-34. 
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2.2.2 Priming 

Ett annat begrepp som är kopplat till dagordningsteorin är priming. Med priming menas helt 

kort att medierna uppmärksammar vissa saker och bortser ifrån andra, och på det sättet skjuter 

fram de saker man bevakar i människors medvetande. På dagordningsteorins första nivå 

uppmärksammar medierna vissa områden som sedan människorna kommer att anse vara 

viktigast. På den andra nivån, där priming återfinns, innebär detta att folket bedömer politiska 

ledare och partier utifrån vad medierna har valt att uppmärksamma.16 

2.3 Kroppsspråk 

För att göra en analys och kategoriindelning av bilderna i tidningarna, har vi tillämpat en teori 

om detta. Analysen har sedan legat till grund för att kunna dela in bilderna i de tre 

kategorierna positiv, neutral och negativ (kodschemats variabler). Ett sätt att göra det på är att 

titta på tidigare beprövad forskning på området kroppsspråk och ansiktsuttryck som använder 

samma variabler. En sådan är använd i studien ”More Than Words Alone: Incorporating 

Broadcasters’ Nonverbal Communication Into the Stages of Crisis Coverage Theory—

Evidence From September 11th” av Renita Coleman, University of Texas at Austin och H. 

Denis Wu, Louisiana State University. Deras undersökning går ut på att ta reda på hur 

amerikanska nyhetsankare uttrycker sig i kroppsspråk och ansiktsuttryck när de i sändning 

läser upp nyheter i en krissituation. I sin undersökning har de utgått från tidigare prövade 

studier som utgår från psykologin. Den inkluderar studier av de sex ickeverbala uttryckssätten 

av ögonbryn, mun och läppar, huvudet, hela ansiktet, hela kroppen, gestikulering och 

rörelserna av dessa, men är omkodad till kategorierna positiv, neutral och negativ för att passa 

deras studie.  

Den amerikanska undersökningens utgick från följande kategoriindelning: 
 
Ögonbryn: 

Positiv Upphöjda eller inte är ihopdragna 

Neutral Normalt avslappnade eller uttryckslösa 

Negativ Nedsänkta eller ihopdragna mot mitten av ansiktet 

  

Mun och läppar: 

Positiv Höjd mun eller läpparna ihop och höjd mun som i ett leende eller skratt 

Neutral Normal eller inte uttrycksfull 

                                                
16 Strömbäck (2000): Makt och Medier, sid. 208 



 10 

Negativ Munnen är sammanbiten eller som en grimas 

 

  

Huvudet: 

Positiv Om det är uppåt med hakan vinklad uppåt 

Neutral Normal ställning eller riktat framåt 

Negativ Vinklat nedåt som i nedstämd eller trött 

 

Hela ansiktet: 

Positiv Glad, lugn eller fridfull 

Neutral Normal eller uttryckslöst 

Negativ Allvarligt, spänt, ser olyckligt ut eller oroligt ut 

 

Hela kroppen: 

Positiv Om personen ser avslappnad ut 

Neutral Normal eller uttryckslöst 

Negativ Om personen ser stel eller spänd ut 

 

 

Gestikulering: 

Positiv Gester som små uttryck med händerna vid midjenivå 

eller nedanför axelhöjd 

Neutral Inga gester 

Negativ Om personen håller på med stark gestikulering, 

viftar med händerna och så vidare. Detta räknas från 

axlarna och uppåt. 
17 

Eftersom att vi använder oss av samma kategorier i vår bildanalys anser vi det lämpligt att 

använda detta beprövade indelningssätt som förlaga till vår analys. Vi har dock med hjälp av 

andra kroppsspråksteorier anpassat tolkningsreglerna en aning för att ta hänsyn till 

                                                
17 Coleman, Wu (2006) More Than Words Alone, sid. 8-9 
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presidentkandidaternas uppträdande. Med detta menas att nyhetsankare i huvudsak sitter ner 

medan personerna i vår undersökning är avbildade även i andra sammanhang. 

2.4 Ansiktsuttryck 

När vi har sorterat in bilderna på kandidaterna i de olika kategorierna har vi bland annat 

använt oss av kandidatens ansiktsuttryck för att kunna placera bilden i rätt kategori. Detta för 

att ansiktet har en hög kommunikativ förmåga. Det är kroppens främsta ställe för att uttrycka 

känslomässiga tillstånd som till exempel sorg. Vissa forskare menar att det är människans näst 

främsta källa till information efter det talade ordet. Det gör, tillsammans med ansiktets 

synlighet, att vi uppmärksammar signaler från andra människors ansikten. Vi litar avsevärt 

mycket till ansiktsuttrycken när vi gör bedömningar av andra. Det är väldokumenterat att det 

finns en tydlig tendens att vi prioriterar ansiktet framför andra kommunikationskanaler.  

 

Denna ”ansiktets överlägsenhet” kan komma ur vår tro på att ansiktet avslöjar en stor del av 

vår personlighet och karaktär. Så har det varit hundratals år tillbaka i tiden.18 Av alla områden 

på kroppen förefaller det alltså vara ansiktet som bäst kan få fram den externa och interna 

responsen på vad en människa uttrycker. Men vi visar inte alla uttryck med bara en rörelse i 

ansiktet; en del är kombinationer av flera olika. 19 Detta förklarar varför den inledande 

kroppsspråkteorin är uppdelad i flera kategoriindelningar (2.1.1) som var viktiga för oss att ta 

hänsyn till när vi gjorde vår bildanalys. Nedan följer några exempel, för att få förståelse för 

hur avbildade personer kan tolkas. Exemplen är hämtade ur boken ”Nonverbal 

Communication in Human Interaction”. 

 

                                                
18 Knapp, Hall (1997): Nonverbal Communication in Human Interaction, sid. 332-333 
19 Knapp, Hall (1997): Nonverbal Communication in Human Interaction, sid. 361 
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Exempel på ansiktsuttryck: 

 

Tre olika ansiktsuttryck där det första är neutralt, det andra är glatt och det tredje är argt eller 

surt. 

 

 
Jämförelsestudie, ett dystert likgiltigt ansikte bredvid ett glatt ansikte och ett argt ansikte 
bredvid ett glatt ansikte. 
 

2.5 Bildernas storlek 

En av frågeställningarna att besvara i denna uppsats är hur mycket utrymme de respektive 

kandidaterna får av tidningarnas bilder. Bildernas storlek i yta är intressant att undersöka då 

den kan jämställas med nyhetsvärderingen. I dagspressen varierar bildstorleken från väldigt 

små bilder som kompletterar till exempel en notis, till att täcka hela uppslag. En rimlig 

hypotes är att tidningens redaktion jämställer bildens storlek med nyhetens. En tidnings 

redaktionella material kan nyhetsvärderas på olika sätt. Ett av dem är att mindre angelägen 

”information” får mindre platsyta än betydelsefull och viktig sådan. Ofta säger även 

förekomsten av bilder något om hur stort läsvärde artikeln eller reportaget har; ju större 
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intresse desto mer vanligt är det att det förekommer bilder. Vi förmodar att en stor bild är ett 

uttryck för att bildens läsvärde är högt.20 

 

En rimlig förklaring till att bilders storlek är ett mått på hur stort läsvärde de har ligger i det 

faktum att tidningens redaktionella utrymme är begränsat och att den till ytan större bilden ha 

”vunnit” sin storlek i konkurrens med mindre bilder. Läsvärdet utgör här den avgörande 

faktorn i denna konkurrens.21 

 

2.6 Rubrikernas funktion i tidningarna 

Precis som bilderna utgör rubriker en stor del av vår undersökning och det är därför intressant 

att få en inblick i dess funktion och hur den uppkommer. I dagspressen är rubrikernas 

huvudsakliga uppgift att locka läsaren till att läsa artikeln. Rubriker och ingresser ska 

framhäva det viktigaste och mest relevanta. Rubrikens språk blir ofta slagordsliknande och 

innehåller för publiken återkommande igenkänningsord och symboler som de lärt sig tolka. 22 

 

Eftersom att vi har delat in de undersökta rubrikerna i kategorierna positiv, neutral och 

negativ, är det intressant att känna till varför många rubriker kan ha en kraftig framtoning. Det 

är inte ovanligt att rubrikerna tar fasta på det mest dramatiska eller sensationellt spekulativa 

delarna i artikeln. Även om artikelns brödtext kan ”rätta till” missvisningen så kvarstår 

problemet eftersom det är vanligt att människor endast tittar på bilder, läser rubriker och 

ingresser när de läser tidningen. Kontentan blir att det som läsaren tar till sig får stort 

inflytande över dennes bild av händelser och förhållanden. Rubrikerna och ingresserna kan ge 

en kraftigt missvisande bild av verkligheten. Detta problem förekommer i de flesta 

dagstidningar men är vanligast i kvällspressens sensations, personinriktade och 

dramatiserande journalistik.23  

 

Att förmedla nyheter via dagstidning innebär att intressera läsarna för det som behandlas, med 

andra ord att göra nyheten intressant. I vår innehållsanalys av tidningarnas rubriker har ords 

värdeladdning spelat en betydelsefull roll (se 3.3.3), varför det är bra att känna bakgrunden till 

denna företeelse. Vad beträffar nyhetsspråket, så är det vanligt att det dramatiserar 

                                                
20 Hård af Segerstad (1974): Dagspressens bildbruk, sid. 50-51 
21 Hård af Segerstad (1974): Dagspressens bildbruk, sid. 50-51 
22 Hvitfelt (1989): Nyheterna och verkligheten, sid. 119 
23 Hvitfelt (1989): Nyheterna och verkligheten, sid. 119-121 



 14 

verkligheten och förstorar betydelsen av händelser i verkligheten. Medierna använder sig av 

språket som ibland förvränger vissa av verklighetens dimensioner. När så förefaller är det 

oftast inte rena lögner det är frågan om utan användandet utav så kallade semantiska knep. 

Sådana knep kan delas upp i emotionella ord och konnotationsrika ord: 

 

1. Emotionella ord har en mycket stark positiv eller negativ värdeladdning. 

Inom nyhetsförmedlingen används de som ett alternativ till likartade 

värdeladdningsmässigt svagare ord med samma beydelse. Exempel på sådana 

ord är ”ansvar” och ”demokrati”. 

 

2. Konnotationsrika ord framkallar dramatiska associationer. De används i 

utbyte för neutralare ord och uttryck. Det som utmärker dessa i förhållande till 

de emotionella är främst att de tar fram bilder av någonting eller pekar på 

samband med andra företeelser. Exempel på detta kan vara ”lyx”, ”katastrof ” 

eller ”kris”. Mediernas flitiga användning av dessa ord har medfört att deras 

betydelse har minskat. Läsarna har vant sig vid orden och deras kraftfulla effekt 

tunnas med tiden ut. 

 

Starka ord är särskilt ofta förekommande i rubriker och ingresser, när nyhetsmedierna 

beskriver händelser och förhållanden i verkligheten.24 

 

För att få en person att läsa tidningens text måste givetvis läsaren observera artikeln eller 

notisen. Vid normal tidningsläsning fångas ögat normalt företrädesvis av de svartaste 

rubrikerna. De flesta av oss bläddrar förbi vissa delar av tidningen eftersom innehållet normalt 

inte intresserar oss. Även om vi får syn på en liten och försynt framförd nyhet så reagerar vi 

svagare än vad vi hade gjort om den presenterats i kraftigare manér. Kraftigare typsnitt är 

ihopkopplade med mer betydelsefulla nyheter än de som är mindre viktiga.25 

 

I egenskap av betydelsebärande enheter, är orden språkets ojämförligt viktigaste ingrediens. 

Orden hjälper oss inte bara att beteckna våra föreställningar och tankar om verkligheten. Vi 

kan också precist och utstuderat uttrycka vår attityd gentemot det vi talar om och dem som vi 

talar till. Den faktor vi talar om är ordets stilvalör. Det som avgör vilka ord som talarens eller 

                                                
24 Hvitfelt (1989): Nyheterna och verkligheten, sid. 139-140 
25 Ryding (1980): Att luras utan att ljuga, sid. 39 
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skribentens väljer har med dennes perspektiv på tillvaron och inställning till det aktuella fallet 

att göra. Ett exempel på detta kan vara ordet som anges för ett ”oäkta barn”, som till exempel 

kan anges med ordet ”horunge” eller ordet ”kärleksbarn”. Det första ordet har ett starkt 

nedvärderande stilvalör medan det senare är positivt laddat.  

 

Textens stämningsläge påverkas av känslor som ger orden dess stilvalör. Känslorna påverkar 

alltså skriftens stämningsläge. Exempel på detta är ”sorgeplats” som ger ett annat 

stämningsläge än vad ”olycksplats” gör.26  

2.7 Timbro-undersökningen 

 
Timbro hör till Stiftelsen Fritt Näringsliv och har till huvuduppgift att på uppdrag av det 

svenska näringslivet "främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins 

och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd".27 

 
Mellan den 12-19 februari 2008 utförde analysföretaget United Minds på uppdrag av Timbro 

en undersökning med hjälp av 1091 svenskar. Frågeställningen de använde sig av var ”Om du 

fick rösta i USA – vem skulle du då rösta på som president av de fyra kandidaterna (Obama, 

McCain, Clinton, Huckabee)”. Respondenterna i undersökningen var representativa för den 

svenska befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. I deras undersökning fick 

Barack Obama 37,6% av rösterna medan John McCain bara fick 2,6%  de totala rösterna.28 

 

                                                
26 Cassirer (2003): Stil, stilistik & stilanalys, sid. 75-76 
27 http://www.timbro.se/Organisation.aspx 
28 http://www.timbro.se/ViewNotis.aspx?id=866 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

 

3.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har använt oss utav en kvantitativ innehållsanalys för att komma fram till skillnaderna i det 

utrymme som tillägnats presidentkandidaterna. Metoden har vi valt eftersom det är ett mycket 

bra verktyg att använda när man vill analysera hur ofta eller hur frekvent olika kategorier 

förekommer, samt hur stort utrymme dessa kategorier får.29 I vårt fall har vi tagit reda på hur 

stort utrymme respektive presidentkandidaterna fått i bilder och rubriker samt undersökt hur 

de framställts i de fyra dagstidningarna. 

 

3.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna ta reda på framställningen har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys av 

bilder och rubriker. Utifrån teorier om kroppsspråk har vi gjort en bedömning av materialet 

för att se om det framställts på ett positivt, neutralt eller negativt sätt. Även rubrikerna har 

analyserats för att få reda på vilket budskap de har och om vem de handlar om. Vi har gjort 

samma indelning som med bilderna det vill säga har rubrikerna en positiv, neutral eller 

negativ framställning av kandidaterna. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

3.2.1 Ytmätning 

Efter att vi samlat in alla tidningar genom köp och beställningar påbörjades undersökningen 

med att mäta bildernas och rubrikernas ytor. Mätningarna gjorde vi tillsammans för att de 

skulle ske så enhetligt som möjligt. Med det menas att det kunde uppstå frågor om hur till 

exempel frilagda bilder skulle mätas. Bilder och rubriker har mätts genom att räkna bredden 

gånger höjden, där det totala värdet räknas ut i kvadratcentimeter, ner till två decimaler. 

                                                
29 Esaiasson m.fl (2005): Metodpraktikan, sid 219. 
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För enkelhetens skull har frilagda bilder mätts genom bredden gånger höjden för att få ut en 

yta i kvadratcentimeter. Detta har gjorts konsekvent genom hela undersökningen. Vissa större 

bilder som täcker en hel sida men där delar av bilden skyms av text och rubrik har vi mätt 

genom att bara räkna den fria bildytan, detta eftersom resten av bilden inte framträder tydligt. 

Inga underrubriker har mätts, bara huvudrubriken. 

 

Vissa små bilder har inte heller rubriker, där har bara bildytan mätts. 

Om båda kandidaterna är avbildade tillsammans med en gemensam rubrik har vi tillskrivit 

rubriken till både McCain och Obama. Skillnaden gjordes sedan när vi bestämde om rubriken 

var positiv, neutral eller negativ. 

Ibland var rubrikerna citat från olika människor. För att man lättare ska kunna sortera in de 

rubrikerna i fack har vi förklarat närmare vem som säger vad om vem. 

 

3.2.2 Bildanalys 

Samtidigt som vi analyserat utrymmet kandidaterna får, har vi också analyserat hur 

kandidaterna framställs, alltså om det är på ett positivt, neutralt eller negativt sätt. På bilderna 

har vi använt oss av en liknande studie som den Mats Ekström skriver om i sin bok Politiken i 

Mediesamhället där han har analyserat bilder på politiker från 30-talet till nutid och sorterat in 

bilderna med hjälp av de ansiktsuttryck som politikerna visar upp. Han har sorterat in bilderna 

i kategorierna ”Allvarlig”, ”Svagt leende” och ”Kraftigt leende”. Vi använder i vår 

undersökning kategorierna positiv, neutral och negativ för att se vilka bilder som är 

dominerande hos dagspressen. Med hjälp av analyser baserade på teorier om kroppsspråk har 

vi därefter sorterat in bilderna i kategorin positiv, neutral eller negativ. Utifrån vårt 

kodschema har vi delat ut poäng till bilderna beroende på hur många positiva respektive 

negativa attribut de har. Positiva attribut får en poäng och negativa attribut får ett 

minuspoäng. Om bilden totalt får pluspoäng har bilden räknats som positiv och har bilden 

totalt minus i poängräkningen räknas den negativt. Om det är jämnt fördelat så blir bilden 

neutral. Nedan följer instruktioner för indelningen. 

 

Alla kategorierna: 

Förutom att analysera kandidaternas ansiktsuttryck och kroppsspråk har vi tittat på bildernas 

kontext. Med det menar vi övriga omständigheter i bilden så som andra människors agerande. 
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Exempel på detta är när kandidaten omfamnar någon eller när en skara anhängare höjer sina 

armar mot kandidaten för att visa att de stödjer honom. 

 

Positiv: 

Kandidatens ögonbryn är höjda, inte ihopdragna. Munnen är höjd eller har läpparna ihop och 

höjda som vid ett leende eller ett skratt. Huvudet hålls högt med hakan vinklad uppåt. 

Ansiktet är glatt, lugnt eller fridfullt. Kroppen ser avslappnad ut. Gesterna är positiva och 

vänliga, till exempel vinkningar till supportrarna. 

 

Neutral: 

Ögonbrynen är normalt avslappnade eller uttryckslösa. Munnen är normal och avslappnad, 

inte uttrycksfull. Huvudet har en normal ställning, riktat framåt. Ansiktet är uttryckslöst. 

Kroppen är normal och uttryckslös. Inga särskilda gester. 

 

Negativ: 

Ögonbrynen är nedsänkta eller ihopdragna mot mitten av ansiktet. Munnen är sammanbiten 

eller som en grimas. Huvudet är vinklat nedåt som om kandidaten är nedstämd eller trött. 

Ansiktet ser allvarligt, spänt, olyckligt eller oroligt ut. Kroppen ser stel eller spänd ut. 

Gesterna är negativa, håller sig för ansiktet eller liknande. 

 

1.             2.   3.  
 
Bilderna ovan är sorterade från vänster till höger i kategorierna positiv, neutral, negativ. Detta 

efter att det totala antalet positiva och negativa attribut i bilderna har lagts ihop.  

 

Bild 1: Obama ler, hållningen är avslappnad. Huvudet är riktat rakt fram. Ögonbrynen är 

sänkta men totalt blir bilden positiv. 
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Bild 2: Ögonen är neutrala, huvudet är höjt men munnen är riktad nedåt. Totalt sett en neutral 

bild. 

Bild 3: Kandidaten ser spänd och stel ut, munnen är vriden i en grimas. Huvudet hålls rakt 

men ögonbrynen är höjda. Sammalagt är bilden negativ. 

3.2.3 Rubrikanalys 

Rubriker har textanalyserats i sin helhet för att se om de har ett positivt, neutralt eller negativt 

budskap. Vi har bara analyserat just rubrikernas innehåll, inte ingress, bild- eller brödtext som 

är de andra beståndsdelarna i en artikel. Rubriker är oftast vinklade för att passa artikelns 

budskap, så utifrån det har vi tolkat rubrikerna och huruvida de är positiva, neutrala eller 

negativa för den kandidat som rubriken handlar om. Vi har även interkodtestat våra analyser 

på samma sätt som i bildanalyserna. Nedan följer instruktioner för indelningen. 

 

Positiv rubrik: En rubrik där någon av kandidaterna nämns i samband med något bra, till 

exempel att kandidaten leder i opinionsmätningar etc. 

Exempel: ”Medvind för Obama” 

 

Neutral rubrik: När rubriken är kopplad till en bild men rubriken i sig inte säger så mycket, 

ingen kandidat nämns och rubrikens ämne kanske bara är löst kopplat till valet. 

Exempel: ”Livet i USA nu och då” 

Negativ rubrik: Om en kandidat omnämns i en rubrik som använder många negativa ord, till 

exempel ”katastrof” eller ”nederlag” eller andra ord med en negativ klang. 

Exempel: ”Inget att skämta om, McCain”  

 

Följande schema har tillämpats i mätningen, det bygger på schemat som Daniela V. 

Dimitrova och Jesper Strömbäck använde sig av i sin undersökning Mission accomplished: 

Framing of the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the United States, vilket vi 

sedan har anpassat för att passa till vår undersökning30:  
 

Kodschema rubriker: 
 
Nämns någon av kandidaterna i rubriken 
 

                                                
30 Dimitrova, Strömbäck (2005): Mission accomplished 
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McCain 
Obama 
Båda två 
 
Innehåller rubriken några negativa ord?: 
Vilka?: 
 
Innehåller rubriken några positiva ord?: 
Vilka?: 
 
Är rubriken som helhet positiv, negativ eller neutral? 
 
Positiv 
Negativ 
Neutral 
 
 
Om båda kandidaterna förekommer på bilden tillhörande rubriken, vem är rubriken positiv 
för? 
 
McCain 
Obama 
Båda 
 
Om båda kandidaterna förekommer på bilden tillhörande rubriken, vem är rubriken negativ 
för? 
 
McCain 
Obama 
Båda 
 

3.2.4 Sammanställning av bild och rubrikanalys 

När analysen av rubrikerna och bilderna är gjorda har vi satt ihop de bilder och rubriker som 

hör ihop för att få ett totalvärde. Det har gått till så att varje positiv rubrik eller bild har 

räknats som +1, varje neutral har räknats som 0 och varje negativ har räknats som -1. Om en 

bild är positiv och en rubrik negativ har helhetsvärdet blivit neutralt. På samma sätt har en 

neutral bild tillsammans med en positiv rubrik fått ett positivt helhetsvärde. Vi har gjort den 

bedömningen eftersom att en positiv eller negativ rubrik eller bild har större genomslagskraft 

än en neutral och därför är dominerande i artikeln. De bilder som inte hör ihop med en rubrik 

har lagts in var för sig i den totala sammanställningen för att även de bilderna har att göra med 

huruvida kandidaterna framställs positivt, negativt eller neutralt även om de inte är kopplade 

till en rubrik. 
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Till exempel, rubriken ”Inget att skämta om, McCain” tillsammans med en negativ bild blir 

totalt sett negativ, men om bilden hade varit positiv hade resultatet blivit neutralt. 

3.3 Interkodtestets urval och resultat 

För att få bra reliabilitet i vår undersökning har vi innan analyserna startade gjort ett 

interkodtest med en från undersökningen oberoende person. Urvalet av material till 

interkodtestet gjordes från de sista fem exemplaren av varje tidning innan valet. Detta för att 

det under dessa dagar fanns mest material att välja mellan. Utifrån det strategiska urvalet 

gjordes sedan ett slumpmässigt urval av tio bilder och rubriker som lottades fram genom att vi 

skrev upp varje bilds nummer på en lapp och la sedan alla lappar i en hög. Efter det drog vi 

tio lappar slumpmässigt. Vi har sedan tillsammans i gruppen sorterat in bilderna och 

rubrikerna i de passande kategorierna för att sedan låta en utomstående person göra samma 

sortering. 

 

En tumregel är att överensstämmelsen ska vara minst 80 procent för en bra reliabilitet.31 I vårt 

test fick vi med hjälp av rubrikkodschemat direkt en överensstämmelse på 80 procent. Vår 

testperson tolkade två rubriker annorlunda än vi gjorde. Dels rubriken ”Rättning efter 

katastrofen” som vi tolkade neutralt men testpersonen tolkade negativt. Vi tolkade den 

neutralt eftersom ”rättning” tar ut det negativa ordet ”katastrofen”. Här kan det ha handlat om 

att testpersonen inte läst instruktionerna tillräckligt och lagt för mycket värdering kring ordet 

”katastrofen”. 

 

Den andra rubriken som inte stämde överens med vår tolkning var ”Jordskredsseger för 

Obama i Sverige” som vår testperson tolkade positivt. Här var vi tvungna att specificera 

närmare att bilderna och rubrikerna hänger ihop. Eftersom rubriken hörde till en McCainbild 

blev vår tolkning negativ. Efter att ha klargjort kopplingen närmare i kodschemat minskade vi 

risken för feltolkning. 

 

I bildtestet fick vi förtydliga kriterierna något innan vi på tredje testet och med en tredje 

testperson fick en överensstämmelse på 80%. Bilderna som tolkades fel här var mest beroende 

på att vi i början inte hade med en kategori i kodschemat som handlade om bildens 

sammanhang. De första testerna vi gjorde på andra personer tolkade de alltså bara 

kandidaterna och hur de såg ut i bilderna. Efter att ha specificerat närmare att sammanhanget 
                                                
31 Esaiasson m.fl. (2005): Metodpraktikan, sid 231 
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också spelar roll, till exempel en bild där Obama inte ser glad ut men han omfamnar sin fru, 

fick vi betydligt bättre överensstämmelse mellan vår tolkning och de vi gjorde testet på. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att få ett förlitligt resultat av en studie är det viktigt att undersöka det man utger sig för att 

man undersöker. Om detta stämmer överens har undersökningen en god validitet.32 För att 

uppnå en hög validitet i vår undersökning, har kodinstruktionerna utformats så att de hjälper 

att göra mätningar och innehållsanalyser på ett pålitligt sätt. Vi är medvetna om att det i den 

kvalitativa innehållsanalysen finns subjektiva beslut om vad som är positivt, neutralt och 

negativt. Med kodinstruktionernas hjälp och med hjälp av interkodtester har detta minimerats 

så långt det är möjligt, men det går inte att komma ifrån att tolkningen är subjektiv och att 

resultaten därför kan variera från person till person.  

 

Vår undersökning är gjord enbart på tidningarnas rubriker och bilder, detta för att det är vad 

läsaren vanligtvis ser först i en artikel. Våra resultat är därför inte bra indikatorer på den totala 

framställningen i tidningarna men de svarar på våra frågeställningar om hur kandidaterna 

framställs i bild och rubrikform. 

 

När vi gjorde mätningar och innehållsanalyser av bilder och rubriker överförs data från 

kodblankett till inmatning i statistikprogrammet SPSS. Att föra över data innebär alltid en risk 

för slarvfel och misstag. Vi har kontrollerat alla siffror som vi matat in i SPSS mot de 

ursprungliga kodblanketterna. Under arbetets gång har vi gjort alla mätningar och analyser 

tillsammans för att på så sätt säkerställa att vi arbetat på samma sätt. Under vägens gång har 

vi flera gånger hittat avvikelser i siffrorna som har rättats till. Eftersom vi har gått igenom alla 

siffror ett antal gånger anser vi att den aspekten av undersökningen har en god reliabilitet. 

 

Det svåraste i vår undersökning var att bestämma om bilder och rubriker var positiva, 

negativa eller neutrala. Efter att vi tillsammans utformat kodscheman för både rubriker och 

bilder och sedan interkodtestat mot oberoende personer har vi ökat vår undersöknings 

reliabilitet. Vid tolkningen av samtliga bilder och rubriker har vi suttit tillsammans och fört en 

diskussion i de fall där tolkningen inte har varit uppenbart positiv eller negativ. Eftersom vi 

                                                
32 Esaiasson m.fl. (2005): Metodpraktikan, sid. 61 
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har jobbat på detta sätt genom hela undersökningen och gjort det konsekvent har 

undersökningens reliabilitet stärkts. 

3.5 Metodproblem 

Eftersom vi i vår undersökning inte har specificerat hur ofta en negativ bild hamnar 

tillsammans med en positiv eller neutral rubrik och vice versa blir resultaten lite förvirrande 

eftersom Obama framställts mer positivt när bilder och rubriker står var för sig, men i 

slutändan ändå har en mindre procentandel positiva resultat än McCain. Det kan alltså 

förklaras genom hur bilderna har parats med rubrikerna. Till exempel kan ett stort antal 

positiva Obamarubriker ha parats ihop med negativa bilder i tidningarna, vilket ger ett neutralt 

slutresultat i vår undersökning. På samma sätt har McCain mer genomgående haft både 

positiva bilder och rubriker i samma artikel, eller en positiv bild eller rubrik som parats 

tillsammans med en neutral bild eller rubrik, vilket har gett honom en större procentandel 

positiva artiklar i den totala sammanställningen.  

 

Vi har inte heller skilt på bilder och rubriker som kommer från ledarsidor och nyhetssidor. Vi 

har räknat ihop alla bilder och rubriker i hela tidningen. Resultaten hade kunnat se annorlunda 

ut om vi specificerat vilka bilder och rubriker som publicerats på debattsidorna eftersom 

tidningen här uttrycker åsikter fritt och utan krav på objektivitet. Anledningen att vi gjort på 

detta sätt är för att avgränsa undersökningen ytterligare. Ledarsidorna är trots allt också ett 

sätt för tidningarna att framställa kandidaterna. 

 

4. Resultatpresentation 

Nedan följer en presentation av de resultat som vår undersökning visar. Resultaten syftar till 

att besvara de frågeställningar som presenteras i kapitel 1. På grund av avrundning kan 

summorna i diagrammen ibland visa 99 eller 101 procent. 

4.1 Mätning av bilder 

4.1.1 Antal bilder 

Under de tre veckorna som undersökningen höll på, ökade antalet publicerade bilder på 

kandidaterna ju längre tiden gick mot valdagen. Totalt publicerades 137 bilder på Obama och 

97 på McCain. Vår undersökning visar att Barack Obama var med på fler bilder än vad John 
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McCain var. Detta var likadant i samtliga av de undersökta tidningarna. Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet hade bara en skillnad på fem bilder var mellan de olika kandidaterna, båda 

tidningarna hade fem bilder mer på Obama än på McCain. Hos kvällstidningarna var det en 

betydligt större skillnad då Aftonbladet publicerade 14 fler bilder på Obama än på McCain 

och Expressen hade hela 16 bilder mer på Obama. 

 

Fördelning av alla bilder

McCain 97 bilder

= 41%

Obama 137 bilder

= 59%

Obama

McCain

 

Diagram 1.Kandidaternas fördelning av samtliga 234 bilder från de fyra tidningarna. 
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Diagram 2. Antal bilder som tidningarna publicerat på kandidaterna. Totalt 234 bilder. 

 

Dagstidningarna hade flest bilder på kandidaterna. Dagens Nyheter utmärkte sig med totalt 79 

bilder över de 21 nummer vi undersökt. Svenska Dagbladet hade 65 och närmsta 

kvällstidning, som var Aftonbladet, hade sammanlagt 48 bilder. Expressen publicerade 42 

bilder på kandidaterna, i snitt två bilder per dag. 

 

4.1.2 Mätningar av bildernas ytor 

När det gäller det totala bildutrymmet som kandidaterna fick var Dagens Nyheter den tidning 

som hade den jämnaste fördelningen mellan McCain och Obama. 4670 kvadratcentimeter 

totalt bildutrymme för Obama jämfört med 3654 kvadratcentimeter för McCain. Svenska 

Dagbladet hade en fördelning på 3114 kvadratcentimeter för Obama och 2047 

kvadratcentimeter för McCain. Här syns en stor skillnad jämfört med kvällspressen där 

Obama fick överlägset mest utrymme i bild. I Aftonbladet fick Obama 5558 

kvadratcentimeter i totalt bildutrymme och i Expressen fick han 6034 kvadratcentimeter. 

Jämfört med McCain som i Aftonbladet fick 2849 kvadratcentimeter och i Expressen bara 

2153 kvadratcentimeter, bara en dryg tredjedel av utrymmet Obama fick.  
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Diagram 3. Kandidaternas utrymme i bild i de olika tidningarna. Totalt 30079 cm
2
. 

 

Att kvällstidningarna skulle ha större bildutrymme är inte så konstigt då man ibland drar 

bilder på hel- eller halvsidor. Till exempel hade Expressen den 3 november en bild på Obama 

och hans publik över ett helt uppslag. Bilden är ett gigantiskt panorama över parken där 

Obama hållit ett tal och just är på väg ner från scenen. Aftonbladet hade samma dag en bild på 

McCain när han tillsammans med sin fru är på väg ur sitt privatjet, även den bilden var dragen 

över ett uppslag. Såna bilder tog upp över 1500 kvadratcentimeter utrymme. Dagstidningarna 

hade ett fåtal bilder som maximalt täckte en halvsida och man satsar mer på text. Den största 

bilden i någon av morgontidningarna föreställde Obama och var bara 577 kvadratcentimeter 

stor. Utrymmesskillnaderna mellan kandidaterna var även de mindre i morgontidningarna, 

men den var fortfarande påtaglig. 
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Diagram 4. Kandidaternas bildutrymme i procent i de olika tidningarna. Totalt 234 

undersökta bilder. 

 

I diagram 4 ovan illustreras skillnaderna mellan kandidaternas utrymme tydligare. 

Dagstidningarna är relativt jämna, speciellt Dagens Nyheter som procentuellt har en 

fördelning på 46 procent McCainbilder och 56 procent Obama. I Svenska Dagbladet var 

samma förhållande 40-60. Kvällstidningarna var mycket ojämna. I Aftonbladet fick McCain 

en dryg tredjedel av utrymmet och i Expressen var skillnaden ännu större. McCain fick nöja 

sig med 27 procent av bildutrymmet. 

 

4.2 Mätning av rubriker 

Rubrikerna har mätts på samma sätt som bilderna. Återigen ser man att Obama fått betydligt 

mer utrymme i rubrikform än McCain, både när det gäller antal rubriker och storleken på 

rubrikerna. Noterbart är att förhållandet i antal rubriker procentuellt sett är väldigt likt 

förhållandet i antal bilder mellan kandidaterna. Obama får 58 procent av alla rubriker. 

Motsvarande siffra när det gällde bilderna var 59 procent. 
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4.2.1 Antal rubriker  

 

Fördelning av rubriker

Obama 109 rubriker

= 58%

McCain 78 rubriker

= 42%

Obama

McCain

 

Diagram 5. Kandidaternas fördelning av samtliga 187 rubriker från de fyra tidningarna. 

 
 

4.2.2 Mätningar av rubrikernas ytor 

Storleken på rubrikernas yta ser relativt likartat ut som i mätningen av bildytan. Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet har en väldigt jämn fördelning, fast Obama också här får mer 

utrymme. I Svenska Dagbladet som var mest jämlik fick McCain 48 procent av rubrikerna 

och Obama 52 procent. I kvällspressen är det återigen stora skillnader då Obama i 

Aftonbladet fått över 1000 kvadratcentimeter mer rubrikutrymme än McCain. Skillnaden i 

Expressen är ännu större, 1400 kvadratcentimeter mer utrymme för Obama. I Expressen som 

var minst jämlik gentemot de båda kandidaterna fick Obama hela 71 procent av rubrikerna. 

Svenska Dagbladet har här en fördelning som är näst intill 50-50 och Dagens Nyheter har inte 

heller någon jätteskillnad mellan rubrikutrymmet för de båda kandidaterna. 

Samma förhållande för kvällspressen råder när man pratar om storleken på rubriker. 

Aftonbladet och Expressen hade flera gånger väldigt stora rubriker, till exempel när Obama 

hotades av nazister då rubrikerna, i Aftonbladet gick att läsa ”Skulle mördas”, var stora och 

svarta och över helsidor. Dagstidningarna har en annan form på sina rubriker vilket gör att det 

totala utrymmet som rubrikerna tar upp inte blir tillnärmelsevis lika stort. 
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Diagram 6. Antal rubriker i tidningarna. Totalt 187 rubriker. 

 

Kandidaternas rubrikutrymme

1366

1182

999
916

2688

1507

2401

986

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Obama McCain

Presidentkandidat

k
v

a
d

ra
tc

e
n

ti
m

e
te

r

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Expressen

 

Diagram 7. Rubrikernas utrymme för respektive kandidat och tidning. Totalt 12045 cm
2
. 
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I diagram 7 ser man skillnaden på rubrikutrymmet mellan de fyra tidningarna. 

Dagstidningarna går inte över 1500 kvadratcentimeter i totalt rubrikutrymme för någon 

kandidat medan kvällstidningarna gör det tre gånger. Bara Aftonbladet hade över 1500 

kvadratcentimeter i utrymme för McCain. 

 

 

Diagram 8. Rubrikernas utrymme i tidningarna fördelat på vilken kandidat de har kopplats 

till. Totalt 187 undersökta rubriker. 

 

Dagstidningarna håller sig relativt jämna i rubrikutrymmet. Bara två procentenheter skilde 

Obama och McCain åt i Svenska Dagbladet. I Expressen har McCain återigen bara fått 

ungefär en tredjedel. Aftonbladet håller sig väldigt jämna när det gäller procenttalet för bilder 

jämfört med rubriker. Bara två procentenheter färre för McCain i rubrikform. 

4.3 Värdeladdning i bilder och rubriker 

Nedan följer resultaten av bild- och rubrikanalysen. Syftet är att koppla dessa svar till 

frågeställningen om hur kandidaterna framställs i bilder och rubriker under den undersökta 

perioden. 
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4.3.1 Kandidaternas framställning i bilder 

När det gäller tidningarnas val av bilder på kandidaterna, alltså huruvida bilderna är 

”positiva”, ”negativa” eller ”neutrala” enligt kriterierna i teori- och metodstycket, kan man se 

att alla fyra tidningarna visade fler positiva bilder på Obama. Antalet neutrala bilder hos alla 

fyra tidningarna var också högt. Aftonbladet, till exempel, hade 42 procent neutrala bilder 

jämfört med 36 procent positiva och 23 procent negativa. Flest negativa bilder hade 

Expressen med 35 procent. Störst skillnad var det i Dagens nyheter som hade näst minst antal 

negativa bilder, en procentenhet mindre än Aftonbladet, och störst antal positiva bilder, 41 

procent. Svenska Dagbladet hade jämnast statistik med 37 procent positiva bilder och 31 

procent på både de neutrala och negativa bilderna. 

 

En typisk positiv bild av Obama kunde man se den 2 november i Dagens Nyheter där han i en 

helkroppsbild står stolt och rakryggad, nöjt leende, inklippt bredvid aktuella 

opinionsundersökningar som visar att han är världens favoritkandidat. Eller som den 4 

november då Svenska Dagbladet publicerade en halvsidesbild på Obama när han hälsar på 

sina fans. Supportrarna ser helt lyriska ut när han sträcker ut sina händer för att hälsa på dem.  

 

Typiska negativa bilder publicerades till exempel då planen att mörda Obama hade avslöjats. 

Den 28 oktober publicerar Expressen en bild då Obama kliver ur sin bil, omringad av 

säkerhetsvakter. Han ser spänd ut och ansiktet är sammanvridet i en grimas.  

16 oktober har Dagens Nyheter en bild på Obama i ett mer bekant sammanhang, då han håller 

tal. Även ett flertal av dessa bilderna faller in under kategorin negativa eftersom Obama ofta 

ser spänd och allvarlig ut vid dessa tillfällen. 
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Obamas bilder i kategorier
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Diagram 9. Procent av tidningarnas bilder på Obama fördelade i kategorier 

 

Skillnaderna mellan tidningarna är störst när det gäller framställningen av McCain i bildform. 

I Aftonbladet var hela 59 procent av alla McCainbilderna positiva, bara 18 procent var 

neutrala och 24 procent negativa. Också Svenska Dagbladet hade ett stort antal positiva bilder 

på McCain, 53 procent av de totala bilderna. Dagens Nyheter hade det minsta antalet negativa 

bilder, bara 14 procent, och en jämn fördelning mellan positiva (46 procent) och neutrala (41 

procent) bilder. Expressen vinklade McCain på ett helt annat sätt då man hade 46 procent 

negativa bilder på honom. Nästan dubbelt så många, procentuellt sett, som den tidning som 

hade näst mest negativa bilder, Aftonbladet. Bara 31 procent av Expressens bilder på McCain 

betraktades som positiva och 23 procent som neutrala. 
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McCains bilder i kategorier
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Diagram 10. Procent av tidningarnas bilder på McCain fördelade i kategorier 

 

McCain blev övervägande framställd positivt i bildform, enda undantaget var i Expressen. 

Värt att notera är att McCain var på bild 40 färre gånger än Obama, men när man väl såg hans 

ansikte var det övervägande positiva bilder som till exempel när han i Svenska Dagbladet den 

28 oktober poserar framför den amerikanska flaggan, gör ett tummen upp-tecken och ler brett. 

Aftonbladet publicerade den 1 november en bild på McCain bredvid guvernören Arnold 

Schwarzenegger, även här ler McCain och pekar mot sina anhängare. Dagens Nyheter 

publicerade den 2 november en bild på en leende McCain som skakar hand med sina 

supportrar efter ett kampanjmöte. Alla tre bilderna är representativa för hur kandidaten 

överlag framställdes i de tre nämnda tidningarna. Expressen gick, som tidigare nämnts, i en 

annan riktning. 

 

En typisk negativ bild i Expressen var bilden på honom som presenterades i en krönika den 1 

november då han ser synnerligen bister ut. Även den 4 november framställs han negativt då 

man publicerar en stor bild på honom där han tittar rakt in i kameran med ett surt uttryck och 

med handen pekandes mot betraktaren. Bilden hör till den sista som publiceras i Expressen 

innan valet. Tillhörande bilden är fakta om kandidaten och politiska åsikter samt en lista över 

de viktigaste valfrågorna. 
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4.3.2 Kandidaternas framställning i rubriker 

Rubriker som omfattade Obama var mest i kategorin neutrala. I båda dagstidningarna var över 

50 procent av alla rubriker om Obama neutrala. Fördelningen mellan de negativa och positiva 

rubrikerna i dessa tidningar var också jämn. 27 procent positiva i Dagens Nyheter och 23 

procent negativa. I Svenska Dagbladet var samma förhållande 28-21. Aftonbladet hade en 

liknande fördelning med 40 procent neutrala rubriker, 32 procent positiva och 28 procent 

negativa. Återigen var det Expressen som stack ut. 40 procent av alla deras rubriker om 

Obama var positiva, jämfört med 36 procent neutrala och 24 procent negativa. 

 

Typiska positiva rubriker om Obama var till exempel ”Bara Obama kan ge hoppet tillbaka” 

från Aftonbladet den 30 oktober, ”Nu ska Obama förverkliga drömmen” från Expressen den 4 

november och ”Segervittring för Barack Obama” från Dagens Nyheter den 28 oktober. 

 

 

Obamas rubriker i kategorier
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Diagram 11. Procent av tidningarnas rubriker om Obama fördelade i kategorier 

 

Som enda tidning hade Expressen fler positiva än neutrala rubriker om Obama. Alla tidningar 

hade bara mellan en fjärdedel och en femtedel negativa rubriker. Dagens Nyheter hade minst 

antal positiva rubriker med 27 procent. När Obama fick negativa rubriker kunde det låta som i 
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Aftonbladet den 25 oktober då man skrev ”Obama kan bli en besvikelse” eller om hans 

bakgrund som i Aftonbladet den 2 november då man kunde läsa ”- Obama är för svart”. 

 

Skillnaderna när det gällde McCain var återigen stora, men denna gång i negativ mening för 

kandidaten. Svenska Dagbladet publicerade nästan 50 procent negativa rubriker om McCain 

och bara 12 procent positiva. Dagens Nyheter hade även här över 50 procent neutrala rubriker 

men bara 16 procent positiva rubriker. De negativa rubrikerna tog upp 28 procent av platsen. 

Expressen hade lika stort antal neutrala som negativa rubriker, båda 42 procent, men bara 17 

procent positiva. Aftonbladet var enda tidningen som gav McCain fler positiva rubriker än 

negativa. Skillnaden här jämfört med de andra tidningarna var också stor. 38 procent av 

Aftonbladets rubriker om McCain var positiva, 44 procent var neutrala och bara 19 procent av 

alla rubriker var negativa. Ett trendbrott var att Expressen inte var mest negativ mot McCain. 

Den här gången var det Svenska Dagbladet som var mest negativ mot kandidaten, för första 

gången och på ett överlägset sätt. 

 

McCains rubriker var alltså övervägande negativa och några exempel på dessa var till 

exempel ”Motigt för McCain” från Dagens Nyheter den 2 november och ”Schack, McCain” 

från Aftonbladet den 4 november. Expressen berättar den 17 oktober att det är ”Inget att 

skämta om, McCain”. På bilden står McCain bakom Obama och är helt förvriden i en grimas. 

I Svenska Dagbladet som var mest kritisk mot kandidaten kunde man bland annat läsa 

”McCain klär inte i hårdhandskarna” den 17 oktober och ”McCain griper efter sina sista 

halmstrån” den 30 oktober.  

Trots majoriteten negativa rubriker fanns det även en del positiva sådana för McCain. 

Aftonbladet skriver den 3 november att McCain ”Spurtar – för seger” och Svenska Dagbladet 

slår den 25 oktober fast att ”McCain kan ännu vinna över Obama”. 

Det fanns vilseledande rubriker också. ”Han är en bedragare” kunde man läsa under en bild 

föreställande McCain. Rubriken handlade om Obama och det var inte ens McCain som sagt 

citatet utan en anhängare till McCain. 
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Diagram 12. Procent av tidningarnas rubriker om McCain fördelade i kategorier 

 

 

4.4 Värdeladdning i bilder och rubriker tillsammans 

 
För att få en övergriplig syn har vi slagit ihop de bilder och rubriker som hänger ihop med 

varandra och räknat ut ett totalt värde. På detta sätt kan vi få svaret på hur kandidaterna 

framställts i bild- och rubrikform tillsammans.  

4.4.1 Totalt utfall Obama 

När det gäller det totala utfallet för Obama, var det en relativt jämn bevakning tidningarna 

mellan. Mest positiv mot kandidaten var Aftonbladet med 42 procent positivt utrymme, men 

tidningen var även mest negativ och hade nästan 10 procent fler negativa bilder och rubriker 

än Expressen som var näst mest negativ. Svenska Dagbladet var totalt sett mest positiv 

eftersom man hade 40 procent positivt innehåll och bara 23 procent negativt. Mest neutral var 

Dagens Nyheter vars innehåll var 45 procent neutralt. Dagens Nyheter var även minst negativ 

mot Obama med bara 21 procent negativa artiklar och bilder. 
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Diagram 13. Utfallet av bilder och rubriker tillsammans för Obama. 

 

 

Som man ser i diagram 13 var Dagens Nyheter och Expressen mest neutrala. Aftonbladet 

hade bara 23 procent neutralt material och var mest polariserad mellan negativt och positivt 

innehåll. Det var en tydlig skillnad från de andra tidningarna som alla hade en relativt stor del 

neutralt innehåll. Noterbart är att ingen av tidningarna var mer negativ mot kandidaten än den 

var positiv och att ett stort antal av det totala utrymmet för Obama var neutralt. 

4.4.2 Totalt utfall McCain 

För McCains del var det betydligt mer varierad kompott mellan tidningarna som synes i 

diagram 14. Expressen var mest negativ med hela 62 procent negativt innehåll om McCain. 

Annars var tidningarna mest positiva till kandidaten, alla utom Expressen hade mer positivt 

innehåll, i form av bild och rubrik tillsammans, om McCain än om Obama. Däremot hade 

Svenska Dagbladet samtidigt 14 procent mer negativt innehåll om McCain än om Obama, 

men bara 17 procent neutralt innehåll. Aftonbladet skildrade kandidaten mest positivt med 

bara 18 procent negativt innehåll i form av bilder och rubriker och över 50 procent positivt 

innehåll. 
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Diagram 14. Utfallet av bilder och rubriker tillsammans för McCain. 

 

Skillnaden i bevakningen mellan Obama och McCain låg främst i det neutrala innehållet. 

Expressen har ungefär lika mycket positivt innehåll om båda kandidaterna men man har bara 

8 procent neutralt innehåll om McCain och resten negativt vilket gör att det negativa 

innehållet väger över betydligt. Mest jämlik i bevakningen var Dagens Nyheter men de hade 

betydligt mer neutralt innehåll om Obama än om McCain. Det negativa innehållet skilde sig 

bara åt med 2 procent. McCain fick i rubrikform övervägande negativ publicitet, men i bilder 

framställdes han på ett mycket positivt sätt. Det gör att den totala framställningen av McCain i 

alla tidningar utom Expressen blir positiv, men McCain är också den enda av de två som en 

tidning har övervägande negativa artiklar om. 
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5. Analys 
 

Kandidaternas utrymme i bild- och rubrikform 

Obama fick totalt sett mest yta både när det gällde bilder och rubriker. Enligt Hård af 

Segerstad i ”Dagspressens bildbruk” jämställer redaktioner rimligtvis bildstorleken med hur 

stor nyheten är. Ryding skriver i ”Att luras utan att ljuga” att betydelsefulla nyheter är 

sammankopplade med kraftigare typsnitt än de nyheter som är mindre viktiga. Han menar att 

vi reagerar starkare på en nyhet som är presenterad med kraftigare manér. Det kan tyda på att 

redaktionerna generellt ser nyheter som handlar om Obama som viktigare än de som handlar 

om McCain. Hård af Segerstad skriver också i ”Dagspressens bildbruk” att förekomsten av 

bilder säger något om hur stort läsvärde artikeln har. Om nyheten är intressant är det vanligare 

att det förekommer bilder. Obama var i vår undersökning med i 40 bilder fler än McCain, 

vilket kan tyda på att redaktionerna ser ett större läsvärde i artiklar som handlar om Obama. 

Tidningar har också, som Hård af Segerstad skriver, ett begränsat utrymme och de bilder som 

publiceras har därmed konkurrerat ut andra bilder eftersom de anses ha högre läsvärde. 

Utifrån den teorin kan resultaten i vår undersökning tolkas som att redaktionerna anser att 

bilder på Obama står högre i nyhetsvärderingen än McCains bilder.  

 

Valet som nyhet passar in i McQuails teori ur ”Mass Communication Theory” om vad som 

passerar gatekeepingprocessen. Det är en storskalig händelse med kulturell närhet till Sverige, 

samt att det ligger nära i tiden och innehåller dramatik och action. I valets slutskede utsattes 

Obama för mordhot från nazister och kvällstidningarna slog stort på nyheten. Även nyheten 

att Obamas faster bodde i USA olagligt fick stort utrymme i tidningarna. Det stämmer 

överens med McQuails teori om att tidningarna prioriterar nyheter som innehåller drama och 

action och kan vara en orsak till att Obama fick mer utrymme än McCain, då den 

republikanske kandidatens kampanj i slutskedet inte innehöll samma dramatik. 

  

Under valet gjorde Timbro en undersökning där Obama fick över 37 procent av de svenska 

rösterna. Det kan kopplas ihop med vad McCombs skriver om dagordningsteorin i ”Makten 

över dagordningen”. Den teorin går ut på att det som är framträdande i media även blir 

framträdande hos befolkningen. Det kan även tolkas som att svenska folket känner en närmare 

kulturell närhet med Obama än med McCain och att medierna därefter nyhetsvärderar utifrån 

det. Utifrån de teorierna kan resultaten i vår undersökning tolkas som att svenska folket 
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påverkats av den större mängden Obama-material som förekom i tidningarna innan valet. 

 

Framställningen av kandidaterna 

När det gäller framställningen i bild- och rubrikform kan mycket kopplas till framingteorin. 

Entman skriver i ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm” att mediernas 

gestaltning har fyra egenskaper. De definierar problem, uttrycker värderingar eller moraliska 

omdömen och föreslår  lösningar. Utifrån den teorin kan man tolka rubriken i Expressen den 

17 oktober då tidningen skriver att det är ”Inget att skämta om, McCain”, som att tidningen 

uttrycker en åsikt. Även Svenska Dagbladets rubrik att ”McCain klär inte i hårdhandskarna” 

passar in i teorin att medierna uttrycker åsikter och moraliska omdömen. Liknande 

Obamarubriker var ”Bara Obama kan ge hoppet tillbaks” där skribenten tydligt uttrycker ett 

stöd för kandidaten. 

 

Men som Strömbäck skriver i ”Den medialiserade demokratin” är det inte nödvändigtvis 

journalistens egna sympatier i såna här fall som avgör vad som skrivs. Han menar att det är 

behovet spänning och dramatik som avgör vad som skildras. När Obama hotades av nazister 

och när hans mor dog bara någon dag innan valet kan bevakningen av händelserna tolkas som 

att båda nyheterna fyllde behovet av spänning och dramatik i bevakningen och således blev 

stora nyheter i tidningarna. 

 

Hvitfelt skriver i ”Nyheterna och verkligheten” att rubriker ofta innehåller det mest relevanta i 

en artikel och att de ofta innehåller ord och symboler som publiken lärt sig tolka. I vår 

undersökning visade resultaten att detta är ett vanligt sätt att framställa nyheterna i 

rubrikform. Bland annat rubriken ”Skulle mördas” om Obama, som även innehåller 

emotionella ord som Hvifelt också skriver om. Han menar också att rubrikerna ofta blir 

slagordsliknande vilket stämmer in på ett flertal rubriker i undersökningen, bland annat den 

ovan nämnda. Ett problem han nämner är att rubrikerna ibland ger en kraftigt missvisande 

bild av verkligheten. Denna teori går att koppla till rubriken ”- Han är en bedragare” som 

Aftonbladet använde sig av till en bild på McCain. Rubriken innehöll både ett emotionellt ord 

(bedragare) och var stor till formatet. Men rubriken handlade om Obama och skulle därför 

kunna uppfattas vilseledande eftersom McCain var personen på bilden, men inte personen 

som stod för citatet. Här kan resultaten tolkas utifrån Hvitfelts teori om att brödtexten kan 

rätta till problemet men att läsare ofta bara tittar på rubriken, bilden och ingressen och därmed 

missar själva poängen i artikeln. Att det skedde i en kvällstidning stämmer också in i Hvitfelts 
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teori, då han skriver att problemet är större hos kvällstidningarna eftersom de vinklar nyheter 

hårdare än vad morgontidningarna gör.   

 

I spelgestaltningen som Capella och Jamieson skriver om i ”Spiral of cynicism – the press and 

the public good” är vinnare och förlorare den huvudsakliga ingrediensen. Hur kandidaten 

framställs och uppfattas är centralt. Utifrån teorin om spelgestaltningen kan resultaten i vår 

undersökning tolkas som att Expressen medvetet gett McCain övervägande negativ publicitet 

i bild och rubrikform samtidigt som Obama framställs övervägande positivt. Resultatet kan 

här också tolkas utifrån vad Strömbäck skriver om svensk medias bevakning av val. Han 

menar att det alltid finns en part som gynnas och en annan som missgynnas. Resultaten i vår 

undersökning kan tolkas som att Obama var den som gynnades i Expressen och McCain är 

den som missgynnas när det gäller framställningen i bilder och rubriker. Ett väldigt tydligt 

exempel är bilden från Expressen den 2 november. En karikatyr vilket kan tolkas som en åsikt 

från tidningen, där McCain sitter i en stridsvagn som fått eldröret böjt av Obama. Rubriken 

Höken och Duvan kan tolkas som att McCain är en stridsivrare medan Obama är fredlig. 

Precis som i spelgestaltningen vars teori säger att krig är ett sätt att framställa valet. 

 

Teorin om spelgestaltningen beskriver även hur tidningarna fokuserar på hur kandidaterna 

ligger till i opinionsundersökningar, eftersom teorin menar att tidningar fokuserar på valet 

som en tävling. Våra resultat visar att det stämmer väl överens med hur våra analyserade 

tidningar framställer valet i sina bilder och rubriker. I Dagens Nyheter publicerades till 

exempel en opinionsundersökning där Obama stod vid sidan av en världskarta som visade att 

han var stor favoritkandidat i övriga världen. Resultaten tyder precis som Strömbäck skrev om 

svensk valbevakning, på att tidningen redan utsett honom till vinnare i valet eftersom resten 

av världen tycker bäst om honom. McCain finns med i ett litet hörn av uppslaget med ryggen 

vänd mot läsaren, som om han är på väg ut. Utifrån Strömbäcks teori kan det också tolkas 

som att tidningen utsett Obama som vinnare, men det kan å andra sidan tolkas som att 

tidningen bara dramatiserar nyheten, precis som McQuail beskriver i ”Mass Communication 

Theory” om vad som passerar tidninges ”gates”. 

 

Det publicerades även  under vår undersökningsperiod många bilder på kandidaterna när de 

mötte sina supportrar, utifrån vad som skrivs i ”Spiral of cynicism” kan även det tolkas som 

att tidningarna använder sig mycket av spelgestaltningen eftersom mötet mellan kandidaterna 

och supportrarna beskrivs som en central del i spelgestaltningen.  
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Aftonbladet utnyttjar spelgestaltningen då man den 4 november publicerar ett schackbräde där 

den svarta sidan (Obama) håller på att vinna. Rubriken är ”Schack, McCain”. I våra resultat 

har rubriken tolkats positiv för Obama och negativ för McCain. Utifrån teorin att tidningarna 

utser vinnare och förlorare som Strömbäck skriver om, kan det tolkas som att Aftonbladet 

redan utsett Obama som vinnare. 

 

Även om Obama framställs positivt i bilder och rubriker är bilderna på McCain mer positiva 

än de som publicerats på Obama. Utifrån analysen av kroppsspråk i undersökningen ”More 

Than Words Alone: Incorporating Broadcasters’ Nonverbal Communication Into the Stages 

of Crisis Coverage Theory—Evidence From September 11th”, tolkas McCain oftare glad och 

avslappnad på bild jämfört med sin konkurrent. Bilderna från Svenska Dagbladet den 28 

oktober, Aftonbladet den 1 november och Dagens Nyheter den 2 november är alla exempel på 

bilder som utifrån den teorin tolkas positiva. På dessa bilder ser man en leende 

presidentkandidat som vinkar åt sina fans och har en övervägande glad utstrålning. Trots att 

rubrikerna i många fall var negativa använder redaktionerna ändå positiva bilder av McCain.  

Raka motsatsen gällde Obama, där tidningarna ofta publicerade positiva rubriker men med 

bilder där han såg stel och allvarlig ut, bilder som utifrån teorin tolkades negativt. 

 

Skillnader mellan tidningarna 

Expressen var den tidning som var mest negativ mot McCain i bild och rubrikform, samtidigt 

som den var relativt balanserad i sin rapportering om Obama. De andra tre tidningarna var 

inte alls lika negativa mot McCain som Expressen. Strömbäck skriver om gestaltningsteorin 

att när tidningar väljer nyheter så väljs vissa fakta och aspekter i en nyhet bort samtidigt som 

andra plockas fram. Utifrån den teorin kan våra resultat tolkas som att Expressen valt att 

plocka fram det negativa om McCain i sina bilder och rubriker, till skillnad från de andra 

tidningarna som var övervägande positiva mot kandidaten. Strömbäck skriver också om 

priming, att den teorin bygger på att läsarna bedömer politiska ledare utifrån vad tidningar 

valt att uppmärksamma. Baserat på våra resultat kan det tolkas som att Expressens läsare får 

en väldigt negativ bild av McCain när de tittar på tidningens bilder och rubriker, något som 

läsarna av de andra tre tidningarna inte får. 

 

Svenska Dagbladet var i det här fallet den tidning som hade bäst balans mellan de positiva 

och negativa bilderna och rubrikerna om McCain. Resultaten här kan tolkas som att den 
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redaktionen var mån om att göra en balanserad framställning av kandidaten enligt 

gestaltningsteorin. 

 

Bevakningen av Obama i bild och rubrikform var i alla fyra tidningarna mer balanserad än 

bevakningen McCain fick. Störst skillnad var det i den neutrala bevakningen då alla tidningar 

utom Aftonbladet hade en stor del neutrala nyheter. Utifrån gestaltningsteorin kan det tolkas 

som att det läsarna får veta om Obama i tidningarnas bilder och rubriker är en mer balanserad 

bild av verkligheten än vad de får av bilderna och rubrikerna som omfattar McCain, det kan 

även tolkas som att tidningarna inte har vinklat sin rapportering om Obama lika mycket. 

Resultaten i vår undersökning är dock bara baserade på tidningarnas framställning i bilder och 

rubriker, så det är svårt att generalisera resultaten till tidningarnas totala framställning. 

 

När det gäller skillnaden i utrymmet mellan tidningarna hade kvällstidningarna överlägset 

störst utrymme i bild och rubrikform som handlade om valet. Både rubriker och bilder drogs 

större än i morgontidningarna, trots att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade fler 

artiklar och bilder totalt. Utifrån Rydings teori om att kraftigare typsnitt är kopplat till mer 

betydelsefulla nyheter kan det tolkas som att kvällstidningarna tycker att valet var en större 

nyhet än vad morgontidningarna ansåg det vara. Samma förhållande kan i resultaten ses när 

det gäller bilder. 

 

Hård af Segerstad skriver att en stor bild har ett förmodat högre läsvärde än en mindre bild. 

Resultaten kan även där tolkas som att kvällstidningarna tycker att valet är en större nyhet än 

vad morgontidningarna tycker, eftersom det totala bildutrymmet var betydligt större i 

kvällspressen än i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, trots att morgontidningarna hade 

fler bilder totalt sett. 

 

Kvällstidningarna använde sig också oftare av konnotationsrika och emotionella ord i 

rubrikerna, något som enligt Hvitfelt är vanligt när det gäller att beskriva händelser i 

rubrikform. Utifrån den teorin blir tolkningen att kvällspressen är mer måna om att sälja 

nyheten genom att dramatisera den mer än vad morgontidningarna gör. 
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6. Slutsatser 
 
Hur mycket utrymme får de respektive kandidaterna i form av bilder och rubriker? 

Totalt sett fick Obama betydligt mer utrymme i tidningarna i bild och rubrikform. När det 

gäller antal bilder figurerade Obama på nästan 20 procent fler bilder än McCain, 59 procent 

jämfört med McCains 41 procent av det totala antalet bilder då någon av kandidaterna var 

med. Nästan identiska siffror blev det i rubrikutrymmet där Obama fick 58 procent av 

rubrikerna och McCain bara 42 procent.   

 

Eftersom Obama förekom på så många fler bilder än McCain är det inte så konstigt att han 

också fick större bildyta totalt sett. Genom vår mätning av bildernas ytor fick vi fram ett 

medelvärde med förhållandet 64 procent till Obama och 35 procent till McCain. Rubrikernas 

ytor visade sig fördelas något jämnare med 60 procent till den demokratiske kandidaten mot 

40 procent till McCain. 

 

Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att Obama har ett större nyhetsvärde i Sverige än 

vad McCain har. Tidningarna publicerar fler och större bilder föreställande honom och 

nämner honom oftare i rubriker.  

 

 

Hur framställs kandidaterna i bilder och rubriker (positivt, neutralt eller negativt)? 

Vårt resultat av undersökningens innehållsanalys visar att McCain när bilderna och rubrikerna 

slagits ihop, framställdes mer positivt än vad Obama gjorde i tre av fyra tidningar. Obama var 

mer positivt än negativt framställd i bild och rubrik genomgående, däremot hade han ett 

väldigt stort antal neutrala bilder och rubriker. McCain var i bildform mer positivt återgiven i 

tre av fyra tidningar, men i rubrikform rådde ett motsatt förhållande. Tre av fyra tidningar 

hade betydligt fler negativa än positiva rubriker om kandidaten. Att McCain fick väldigt 

mycket mindre utrymme än Obama påverkar de totala resultaten då procentsatserna ändras 

mer vid en positiv eller negativ bild eller rubrik eftersom McCain förekom i färre 

analysenheter. McCains rubriker var oftare negativa, men då Obama hade många neutrala 

rubriker och dessutom ett relativt stort antal negativa bilder blir den totala framställningen av 

honom mer negativ än hur McCain framställs. När McCain framställdes negativ i rubrikform 
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var det vid flera tillfällen tillsammans med positiva bilder som gjorde det totala resultatet 

neutralt.  

 

Resultaten visar ändå att tidningarna är relativt jämställda i sin framställning av kandidaterna i 

bild och rubrikform. Den enda tidningen som sticker ut ur mängden är Expressen som 

verkligen var negativ mot McCain. Noterbart är att morgontidningen Svenska Dagbladet var 

mer negativ mot McCain än vad Aftonbladet var. Morgontidningarna liknade alltså inte 

varandra i framställningen utan Svenska Dagbladet och Expressen hamnade i ett läger och 

Dagens Nyheter och Aftonbladet i ett annat. 

 

Slutsatsen blir här att kandidaterna båda två framställs övervägande positivt när det gäller 

tidningarnas bilder och rubriker. Obamas framställning har varit mer försiktigt neutral men 

alltid mer positiv än negativ. En orsak till att det var mycket neutrala artiklar om Obama kan 

vara att tidningarna ofta framställde honom som den troliga vinnaren i valet och att han därför 

blev föremål för många artiklar och krönikor där man granskade för- och nackdelar om han 

skulle bli president.  

 

Vilka skillnader finns det i hur kandidaterna framställs mellan tidningarna? 

 

Undersökningen visar att det finns skillnader i hur kandidaterna framställdes i de olika 

tidningarnas bilder och rubriker. I Obamas fall förhöll sig tidningarna relativt lika i sina 

framställningar men Aftonbladet hade en någon större del negativ framställning. Den positiva 

sidan var också jämn med en något större del i Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 

Aftonbladet var den tidning som hade den minsta andelen av den neutrala kategorin vilket gör 

den mer polariserad än de övriga.  

 

För McCains del visade undersökningen en annan bild. Här var tidningarna betydligt mer 

polariserade med Expressen som utmärkte sig mest. Kvällstidningen hade ett neutralt spann 

på endast 8 procent medan de övriga var något jämnare. Expressen var även den tidning som 

utmärkte sig genom att framställa McCain övervägande kraftigt negativt. De övriga 

tidningarna skildrade med små skillnader McCain mer positivt än negativt. Dagens Nyheter 

och Aftonbladet hade en relativt liten del negativ del (en knapp femtedel var) och Svenska 

Dagbladet knappt två femtedelar.  
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Överlag visade det sig alltså att Obama genomgående fått mest plats i undersökningens 

tidningar och att han i alla tidningar framställts mer positivt än negativt i bild och rubrikform, 

men att McCain de gånger han förekommit framställts övervägande positivt. Detta tack vare 

en mycket positiv framställning i bildform. Expressen visade sig vara den tidningen som 

skilde sig mest från de andra tidningarna i den totala sammanställningen. 
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Bilaga 

Interkodtest 

 
Bilder: 
 
5 bilder på Obama, 5 bilder på McCain, slumpmässigt utvalda enligt det som står i metoden. 
Först står vår tolkning av bilderna och till höger står de personer vi testade på. 
 
Vår tolkning:  1:a testet 2:a testet 3:e testet 
Bild 1 Obama: neutral  negativ neutral negativ 
Bild 2 Obama: positiv  positiv neutral positiv 
Bild 3 Obama: positiv  neutral positiv positiv 
Bild 4 Obama: positiv  positiv positiv positiv 
Bild 5 Obama: positiv  positiv positiv positiv 
Bild 1 McCain: negativ  negativ negativ negativ 
Bild 2 McCain: neutral  negativ neutral negativ 
Bild 3 McCain: neutral  neutral neutral neutral 
Bild 4 McCain: positiv  neutral negativ positiv 
Bild 5 McCain: negativ  negativ positiv negativ 
100%   60% 70% 80% 
 
Rubriker: 
 
5 rubriker lottade på samma sätt som bilderna och sammanställda på samma sätt. 
 
Vår tolkning:  1:a testet 
Rubrik 1 Obama: neutral  neutral 
Rubrik 2 Obama: negativ  negativ 
Rubrik 3 Obama: neutral  neutral 
Rubrik 4 Obama: negativ  negativ 
Rubrik 5 Obama: neutral  negativ 
Rubrik 1 McCain: negativ  negativ 
Rubrik 2 McCain: negativ  positiv  
(testpersonen tolkade rubriken som positiv för Obama men eftersom det var McCain på bild 

så tolkade vi den negativ för honom, detta specificerade vi sedan i kodinstruktionerna) 
Rubrik 3 McCain: neutral  neutral 
Rubrik 4 McCain: positiv  positiv 
Rubrik 5 McCain: negativ  negativ 


