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Abstrakt
Titel: The winner takes it all - En kvalitativ bildanalys av hur Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt
gestaltades i valet 2010.
Seminariedatum: 2010-01-XX
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Handledare: Maria Nilsson
Syfte: I våra svenska tidningar har bilderna fått ta mer och mer plats och får därmed större
möjlighet att påverka läsaren med egna tolkningar av bilden. Det har lett till en debatt kring hur
bilder används för att gestalta våra politiker på nyhetsplats. En grupp journalister som kallar sig Den
allierade journalisten uppmärksammade att det, enligt dem, fanns en skillnad i hur Mona Sahlin
och Fredrik Reinfeldt porträtterades i bild under valspurten 2010. Senare redovisade
journalistprofessor Kent Asp att vissa tidningar varit extra hårda i sin bevakning av Mona Sahlin i
nyhetstexter. Med anledning av detta finner vi det intressant att undersöka och analysera
tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressens bilder av Mona
Sahlin och Fredrik Reinfeldt de sista veckorna innan valet 2010. Med en djupgående analys av
materialet vill vi se hur de båda partiledarna framställs, om det är några skillnader mellan
framställningen av de båda, samt om det fanns någon skillnad mellan tidningarna i hur de
framställde Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt.
Teori: Inledningsvis börjar teorin i Framing- och gestaltningsteorin och fortsätter via gatekeeping
till semiotiken som avslutar kapitlet.
Metod: Vår undersökning har utförts genom en kvalitativ semiologisk bildanalys av Aftonbladet,
Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och hur de gestaltade Mona Sahlin och Fredrik
Reinfeldt i valet 2010. Urvalet har gjorts genom en denotativ genomgång av det totala antalet bilder
på de båda där de figurerat på tidningens framsida med tillhörande sidor till artikeln inne i
tidningen. Sedan har vi konnotativt analyserat ett representativt urval av bilder av de
bilder som vi gick igenom i föregående steg. Den semiotiska bildanalysen fokuserar
på konnotationer med miljöer, symboler och tecken samt de känslor betraktaren får
beroende på den kulturella bakgrund betraktaren har.
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Slutsats: Det går att se skillnader i framställningen av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt.
Skillnaden ses tydligast i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Överlag så är bilderna och
rubrikerna om henne negativt vinklade och handlar mer om henne som person än om den politik
som hon framför. Fredrik Reinfeldts politik får också stå tillbaka till förmån för artiklar om honom,
men i de bilder han syns så är de till stor grad positiva. Redan tidigt i valspurten utmålas Reinfeldt
som en vinnare av de båda kvällstidningarna, vilket fortsätter synas hela vägen till valdagen.
Kvällstidningarna gestaltar kampen mellan Reinfeldt och Sahlin mer som spel än sak, något som
dagstidningarna inte gör till lika stor grad. Dagstidningarna tar upp sakfrågorna oftare än
kvällstidningarna, men bildmässigt använder de sig av liknande bildspråk som kvällstidningarna.
Bilderna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är också de till Reinfeldts fördel, respektive
Sahlins nackdel. Bilderna kan analyseras på ett djupare plan än kvällstidningarna som ofta
förankrar sina bilder i en rubrik för att tolkningen av bilden ska bli mer stängd. Bilderna i
dagstidningarna är mer ödesmättade och genomtänkta, och framställer ofta Reinfeldt som en
vinnare, men Sahlin som en ensam förlorare.
Nyckelord: politisk journalistik, gatekeeping, visuell gatekeeping, framing, bild, bildanalys,
denotation, konnotation, semiotik, val 2010, partiledare, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt,
kvällstidningar, dagstidningar, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet.
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1. Inledning och problembakgrund
Att vi idag lever i ett bildsamhälle är ett påstående som blivit mer och mer använt och har ersatt
tidigare diskussioner om att vi levt i ett textbaserat samhälle. Att tekniken blivit bättre, med till
exempel effektivare och mer exakta tryckpressar, högpresterande kameror och inte minst
digitaliseringen, har gynnat reproduceringen av bilder i medierna. (Thelander, 2000. s. 140) Enligt
en undersökning av tidningen Journalisten har andelen bilder ökat markant medan löptexter
minskat avsevärt. Genom att studera Expressen och Aftonbladet med exempel från 70-talet till nu
har facktidningen sett hur två tredjedelar av den ursprungliga textytan förändrats och fått ge plats åt
mer visuellt betingade kommunikationssätt. (Frigyes, 2010. s. 5ff)
“ De bägge kvällstidningarnas förändringar mellan 1970 och 2010 är så omfattande att man kan tala om en
övergång till en helt annan typ av berättande, byggd framförallt på visuella signaler, stora rubriker och bilder. “
(Paul Frigyes, 2010. s.5ff)
Även medieforskaren Karin Becker har kommit fram till att texter fått lämna utrymme till fördel för
bilder. Efter att undersökt tidningar från 1915 fram till nutid har hon kommit fram till att bildens
utrymme i tidningar har ökat. (Becker, 2000. s. 132) Betydelsen av en text skall dock inte förringas
och inte heller gör bilder anspråk på att ersätta texter i dagens media. Texter har fortfarande en
viktig roll i det samhälle vi lever i idag. Bildernas utbredning och ökade plats har dock fått
allmänheten mer öppen för en annan form av informationsspridning. Vilket också lett till att vi lärt
oss se bilder på ett annat sätt rent estetiskt och att spridningen av den kunskapen ökat. (Thelander
2000. s. 140)
Den första svenska nyhetsbilden publicerades 1902 i Dagens Nyheter och sågs då som ett attribut till
texten. Så förhöll sig förhållandet länge men har kommit att förändras till nu. En stark ställning
inom journalistiken tack vare god teknisk utveckling men också på grund av att intresset för den
visuella återgivningen ökat. Bildjournalistik har blivit viktigt för tidningarna och bildjournalister tas
på allvar genom att de ses som en egen skildrare av nyheten. De skapar sina egna personliga uttryck
och ges tillåtelse till det, dessutom ofta med ett utförande ensam i sitt slag. (Carlsson & Koppfeldt,
2008. s. 41)
Under våren 2010 gjorde vi båda en fem månader lång praktik. En av oss gjorde sin praktik på
kvällstidningen Expressen, den andra gjorde sin praktik på den rikstäckande bildbyrån Scanpix.
Vi träffades ibland under lunchen och diskuterade både det ena och det andra om vår praktik,
bilder och jobb vi gjort. Vi började också fundera på ett uppsatsämne för hösten som skulle komma.
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Vi diskuterade bland annat bildval när det kom till politiska presskonferenser eller nyheter med
politiker inblandade. Vi kände båda att tidigare publicerade artiklar och diskussioner på redaktionen
påverkade oss i vårt bildval när vi själva bevakade politiska arrangemang. Att vi ibland letade bilder
när vi fotograferade som bekräftade diskursen i tidigare artiklar samt hur vi hört snacket gå på
redaktionen. Detta gjorde att vi blev intresserade av hur mycket bilder påverkar vilken syn vi får på
människor. Ofta läser man nyheter om det ena och det andra, men när man ser bilden blir det man
läser sanning. Tankesättet: “Man ser ju på bilden att det är så” blir viktigt. Under en presskonferens
som varar en timme så tas en viss mängd bilder, men bilden tas under bråkdelen av en sekund.
Kanske är det bara den bråkdelen som bekräftar det som sedan står i artikeln. Denna diskussion
som vi hade, la grunden till vad vi till slut bestämde oss för att undersöka.
Partipolitiska nyhetstexters vinkling under valen understryker vikten av att studera bilders betydelse
för nyhetsbevakning. I jämförelse har Kent Asp, professor i journalistik vid institutionen för
journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, under flera val undersökt hur
stor plats partierna i riksdagen fått i tidningar i Sverige genom nyhetsartiklar. Genom att undersöka
de fem största tidningarna i landet kom han fram till att valet 2010 utvecklades till ett blockval och
de båda sidorna, alliansen och de rödgröna, exponerades lika mycket under valet denna gång. Dock
väger vågskålen över åt de rödgrönas håll när det kommer till negativt vinklade artiklar. Mona
Sahlin blev en utsatt representant för hård bevakning och i Expressen var tre av fyra artiklar
negativt skildrade. Samma tidning ledde också en stark fokusering på Mona Sahlin. Kent Asp
påpekar dessutom att detta beteende är unikt och att han inte sett liknande tendenser under de
föregående nio val han undersökt. (Asp: 2010. Internet) De flesta svenskar som röstar gör det främst
utifrån den information de får genom medierna, däribland tryckt media som dags- och
kvällstidningar. (Strömbäck 2004. s. 39)
Det finns flera fall av studier av hur journalistik kan tolkas och dess kontext i texter. När det kommer
till studier av bilders påverkan i samma situation är forskningen mer sällsynt. Det rör sig då om
analyser av konstnärliga bilder som inte används i en journalistisk situation. (Thelander 2000. s. 140)
Samhällsforskare analyserar bilder semiotiskt med utgångspunkten att bilderna sätts i perspektiv till
samhället. Det innebär att man försöker kartlägga och se en betydelse av bilden. (Thelander 2000. s
141.) En genomgång av diskursen i området som vi rör oss i och en diskussion om syftet med
studien, påvisar att det finns ett tydligt behov av att utöka forskningen inom bilders betydelse för
nyhetsbevakning. Vi ser ingen liknande forskning som berört det område som vi ämnar undersöka
vilket motiverar studiens syfte. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007. s. 32)
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2. Syfte
Syftet med vår uppsats är att genom en djupgående semiotisk bildanalys, analysera Expressens,
Aftonbladets, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets bildval av Moderaternas partiledare Fredrik
Reinfeldt samt Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin veckorna innan valet 2010.
Den 13:e september 2010 publicerade Aftonbladet en debattartikel på sin kulturdel på webben.
Artikeln var undertecknad ”Den allierade journalisten” och handlade om att Mona Sahlin och de
rödgröna framställts mer negativt i pressen än allianspartierna med Fredrik Reinfeldt i spetsen. I
texten finns ett uttalande av medieforskaren Ester Pollack som säger:
”Jag ser hur väldigt många berättar en framgångssaga om alliansen och Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt framställs även på
bild som den stora ledaren. Jag har inte sett en enda bild på Mona Sahlin på det sättet”.
(”Den allierade journalisten, 2010. Internet)
Förutom att Fredrik Reinfeldt framställts positivt i texter och rubriker innan valet 2010, hävdar
”Den allierade journalisten” och Ester Pollack att även bilderna av honom är i stor grad positiv.
Något som skulle kunna innebära att bilderna på Mona Sahlin inte framställs positivt i samma
bemärkelse. (Den allierade journalisten, 2010. Internet) Det verkar finnas ett tomrum inom
forskningen av nyhetsbilder i Sverige och hur de gestaltar och hjälper till att förankra de artiklar där
de används.

2.1 Frågeställningar
De frågor vi ställer oss för att få svar på vårt syfte är:
•

Hur framställdes Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i bild i de fyra rikstäckande tidningarna
de sista veckorna innan valet 2010?

•

Finns det skillnader i framställningen i bild av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt?

•

Finns det några skillnader i framställningen av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt mellan de
fyra undersökta tidningarna?

Den kunskap vi kommer att få och det resultat vår undersökning kommer fram till hoppas vi kunna
bli en kompletterande del i de medievalsundersökningar som görs varje val. Vi tror också att vår
studie kan vara ett intressant inlägg i debatten om vinklingen bland medier, och hur bilder används
under valtider.
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3.Empirisk bakgrund
Här redogör vi fakta för vad som kännetecknar de fyra undersökta tidningarna samt bakgrundsfakta
om de två partiledarna Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt.
Fredrik Reinfeldt är född den 4 augusti 1965 i Stockholm. Han är bosatt i Täby och gift med Filippa
Reinfeldt. Statsminister i Sverige sedan 2006. Är utbildad civilekonom och tillträde efter Bo
Lundgren som Moderaternas partiordförande 2003 efter många års engagemang på olika poster
inom partiet. Inför valet 2006 formade Reinfeldt tillsammans med ledarna för de övriga tre
borgerliga partierna Allians för Sverige som ett gemensamt borgerligt regeringsalternativ.
Mona Sahlin är född den 9 mars 1957 och bor i Nacka tillsammans med sin man Bo Sahlin.
Tillträdde som partiordförande för Socialdemokraterna 2007 och har innan dess haft flera
ministerposter i tidigare regeringar. Skapade, tillsammans med företrädare för Vänsterpartiet och
Miljöpartiet, De rödgröna, som var en samling av de tre riksdagspartierna för att skapa ett alternativ
till partisamlingen Alliansen.
Svenska Dagbladet, är en obunden moderat daglig morgontidning och grundades 1884. Den finns
till försäljning i hela landet, utkommer sju dagar i veckan och har en upplaga på 196 900 ex. per
helår och utgivningsdag (2009 års siffra).
Chefredaktör är Lena K Samuelsson och tidningen ägs av medieföretaget Schibsted.
Dagens nyheter är en oberoende liberal daglig morgontidning och grundades 1864. Den finns till
försäljning i hela landet, utkommer sju dagar i veckan och har en upplaga på 316 200 ex. per helår
och utgivningsdag (2009 års siffra).
Chefredaktör är Gunilla Herlitz och tidningen ägs av Bonnierkoncernen.
Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning och grundades 1830. Den är utgiven i hela
Sverige och utkommer sju dagar i veckan men säljs enbart som lösnummer. Upplagan är på 358 600
per helår och utgivningsdag (2009 års siffra).
Tidningen ägs av medieföretaget Schibsted och chefredaktör är Jan Helin.
Expressen är en liberal kvällstidning och grundades 1944. Den är utgiven i hela landet men säljs
enbart som lösnummer. Upplagan är på 291 000 per helår och utgivningsdag (2009 års siffra).
Tidningen ägs av Bonnierkoncernen och chefredaktör är Thomas Mattsson.
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4.Teori
Här ämnar vi sammanställa de teorier som skall ligga till grund för vår analys av den insamlade
empirin. Teorierna används följaktligen för att förstå och förklara nyhetsbevakning i bild.
Kapitlet Teori är indelat i kategorierna Framing; Gestaltandet, Gatekeeping och Semiotik. I slutet av kapitlet
återfinns en kort summering.

4.1 Inledning
Teorin om framing har sin grund i dagordningsteorin. Idén bakom dagordningsteorin är att
medierna har makt att påverka vad som är viktiga frågor. De har inte makt nog att påverka åsikter,
men de har makt att påverka vad människor har åsikter om. Eller som McQuail och Trenaman
beskriver det:
”The evidence strongly suggests that people think about what they are told but at no level do they think what they
are told” (Trenaman & McQuail 1961. s. 178)
Sådant som som passar in i medielogiken, och som bedöms vara viktigt för publiken, är sådant som
uppmärksammas av medierna. (Strömbäck 2000. s. 196)
Medier har makt att påverka människors tankar och vad de ska ha åsikter om. I 1998 års riksdagsval
svarade 89 procent att det var partiets sakåsikter som gjorde att de röstade som de gjorde. Hur får
människor information om vad som är partiets sakfrågor och åsikter? Troligtvis inte från
partiprogrammen. Informationen kommer oftast från en annan källa, medierna. Genom att
medierna uppmärksammar vissa saker i samhället men inte andra, bidrar det till att aktivera och
skjuta fram vissa delar av människors kunskaper eller uppfattningar i deras medvetanden. Detta
kallas priming. (Strömbäck, 2004. s. 39, Hvitfeldt & Nord, 1999. s. 278, Strömbäck, 2000. s. 206f)
Priming kan ses som en förlängning av dagordningsteorin. Om medierna till exempel, under en
valrörelse, sätter arbetslösheten, miljö och skola högt på dagordningen, så ökar sannolikheten att det
är utifrån partiernas åsikter i de frågorna som människor bedömer partierna. Vad partierna tycker
om vården, integration eller jordbrukspolitik får då mindre betydelse. Eftersom medierna inte
uppmärksammat dessa områden, har inte människorna fått anledning att fundera på vad partierna
har för åsikter i dessa områden. Därför är det vanligt att de politiska partierna försöker få upp de
frågor som de är bäst i på dagordningen. (Strömbäck, 2004. s. 39, Strömbäck 2000. s. 208,
McQuail ,2005. s. 514)
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4.1.1 Framing - gestaltandet
Psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky gjorde i början av 80-talet en serie experiment i
USA. De försökte bevisa att det är möjligt att styra riktningen i svåra moraliska val endast genom att
göra små förändringar i språket, trots att alternativen är de samma. I en undersökning frågade de
amerikanska medborgare hur de skulle välja om den amerikanska regeringen försökte förebygga en
influensaepidemi. Influensan beräknades ta 600 liv, men det fanns två program att tillgå för att
minska dödsfallen. Om befolkningen valde program A så kunde 200 liv komma att räddas. Om de
istället valde program B så var det en tredjedels chans att 600 liv kunde räddas, och tvåtredjedelars
chans att ingen kunde räddas. 72 procent valde program A, och 28 procent valde program B. En ny
grupp ställdes inför samma alternativ, men med en omformulering; Om befolkningen valde program
C så skulle 400 människor dö. Om program D valdes, så fanns det en tredjedels chans att ingen skulle
dö, och tvåtredjedelars chans att 600 människor skulle dö. Nu valde bara 22 procent alternativ C
medan 78 procent nu valde alternativ D. Alternativen var samma, men med olika formuleringar.
(Kahneman & Tversky, 1983. s. 343)
Hur människor uppfattar verkligheten och mediernas makt över hur människor uppfattar sin
verklighet utgår från gestaltningsteorin, eller framing. Jesper Strömbäck menar att gestaltningsteorin
är mångfacetterad. På ett sätt handlar den om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar
människors bild av samma verklighet. På ett annat sätt handlar den om hur medierna, genom att
gestalta verkligheten på vissa sätt men inte andra, återskapar och sprider olika ideologiers sätt att
betrakta verkligheten. På ett tredje sätt handlar gestaltningsteorin om vad mediernas innehåll
egentligen representerar. (Strömbäck, 2004. s. 41)
Verkligheten är obegränsad, men mediernas format är begränsat. Redaktionen, bildjournalisten
eller journalistens val av ämne, bild, berättarperspektiv, bildperspektiv, val av attribut, val av källor,
val av vad som ska betraktas som fakta spelar in hur verkligheten enligt medierna är. Vissa av dessa
val är medvetna, men en stor del av dem är rutiniserade och objektifierade. Vad som ska ses som en
nyhet och hur den ska vinklas är objektifierat val. Att nyhetsvärderingar är institutionaliserade och
sitter i väggarna ändrar inte faktumet att de är uttryck för val. (Strömbäck, 2004. s. 41)
Hur medierna väljer att berätta spelar också in på hur nyheten kommer att uppfattas.

Jesper

Strömbäck tar opinonsundersökningar kring svenskarnas inställning till USA:s attacker i
Afhganistan hösten 2001 som exempel. I Expressen kunde man läsa att 47 procent av svenskarna
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var emot en Amerikansk attack mot Afghanistan medan en artikel i Dagens Nyheter två veckor
senare hävdade att 69 procent av svenskarna var för. Förutom resultatet så skiljde sig även
frågeformuleringen i de två tidningarnas opinionsundersökning. Expressen formulerade sin fråga så
här:
”Tycker Du att det är rätt eller fel av USA att gå in med militära trupper i Afghanistan?”
I Dagens Nyheter valde man att fråga på följande sätt:
”Statsminister Göran Persson och regeringscheferna i övriga EU-länder har uttalat sitt stöd för USA:s rätt att gå till
aktion mot dem som ligger bakom terrordådet. Tycker Du att det är rätt eller fel av Göran Persson och de andra
regeringscheferna att stödja USA:s rätt att gå till aktion?”
Rubriken i Dagens Nyheter blev ”Sju av tio stödjer attack.” Genom att på olika sätt gestalta
verkligheten genom frågornas formuleringar, så fick de olika svar. Det visar på den gestaltningsmakt
som underbyggande ligger i alla typer av frågeformuleringar. Som man frågar får man svar.
(Strömbäck, 2004. s. 43ff)
Olika gestaltningar triggar människors tankar och associationsbanor. Journalistikens gestaltningar av
verkligheten kan vara ett resultat av redaktionella rutiner, nyhetsvärderingar, nyhetsideologi eller vad
som är kommersiellt gångbart. Kort sagt så styr ofta medielogiken. Gestaltningarna kan också vara
ett uttryck för medvetna försök att påverka opinionen i en viss riktning. (Strömbäck, 2004. s. 44f)

4.1.2 Framingeffekten
Shanto Iyengar skiljer i sina undersökningar mellan tematiska (thematic) och händelseorienterade
(episodic) gestaltningar. Tematiska gestaltningar fokuserar på generella sammanhang och bakgrunder
medan händelseorienterade gestaltningar fokuserar på hur en händelse drabbar en enskild
organisation eller person. (Iyengar, 1991. s. 11ff) Shanto Iyengar undersöker bland annat på vilket
sätt de olika gestaltningarna har betydelse.
Genom att titta på hur TV-nyheter använder sig av tematiska respektive händelseorienterade
gestaltningar fann han att sättet att gestalta verkligheten har betydelse. När nyheterna använde sig
av händelseorienterade gestaltningar la tittarna oftare skulden för att problemen finns och inte
åtgärdas på individnivå, och inte samhällsnivå. Det skyddar enligt Iyengar makthavarna. Om
skulden finns att lägga på enskilda så utkrävs inget ansvar från makthavarna i frågan. När TV13

nyheterna däremot använde sig av generella, tematiska gestaltningar så påverkades tittarna att lägga
ansvaret på makthavare för att problemen finns och att de ska lösas på samhällsnivå. (Iyengar, 1991.
s. 136f) Jesper Strömbäck tror dock att det inte nödvändigtvis måste se lika ut i Sverige som i USA. I
och med att Sverige har en mycket mer kollektivistisk politisk kultur än USA. Han menar att det är
möjligt att svenskarna oavsett om det skulle röra sig om tematiska eller händelseorienterade
gestaltningar, ändå skulle lägga ansvaret för olika problem och dess lösningar på politikerna.
(Strömbäck, 2004. s. 47)
Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson har undersökt hur tidningsjournalistik utövar makt
genom sina sätt att gestalta verkligheten, och därmed påverka vad människor tänker. De har
undersökt mediernas betydelse för den politiska misstron. De pekar på två typer av gestaltningar när
det kommer till politik; sakfrågegestaltningar (issue frames) och spelgestaltningar (game or strategy frames).
Med sakfrågegestaltningar menas när journalistiken handlar om innehållet i politiska förslag,
politikers åsikter i sakfrågor eller politikens sakinnehåll. Spelgestaltningar handlar om politiska
strategier, vem som vinner eller vem som förlorar i kampen om väljarna och hur politiken bedrivs.
Då gestaltas politik som en tävling mellan personer och frågan om hur landet ska styras på bäst sätt
faller åt sidan. Flera drag utmärker spelgestaltningar; Det ska finnas en vinnare och en förlorare,
språket är influerat av krig, spel och tävlingar, det är en berättelse med artister, kritiker och publik,
kandidaternas stil, framträdande och hur de uppfattas är central, samt stor fokus på
opinionsmätningar och hur kandidaterna klarar dessa. (Cappella & Jamieson, 1997. s. 33f)
Genom en innehållsanalys om hur de amerikanska medierna skrev om en ny hälsovårdsreform fann
Cappella & Jamieson att två tredjedelar av artiklarna gestaltade politik som spel och strategi.
Cappella & Jamieson fortsatte sin undersökning genom att manipulera nyheter så att de antingen
gestaltades som spel eller sak och fann att spelgestaltningar aktiverar cynism och misstro. Effekten
var densamma för tv- och tidningsnyheter, och när de båda kombineras så blir effekten starkare.
(Cappella & Jamieson, 1997. s. 158ff, 230f) Samtidigt menar Cappella & Jamieson att man ska vara
skeptisk när det kommer till gestaltningseffekter. De menar att media ofta underskattar mottagarens
förmåga att ta till sig nyheter. Människor använder sig av kognitiva genvägar för att komma fram till
en egen slutsats, istället för den som presenteras i nyheterna. Cappella & Jamieson förnekar inte
framingeffektens existens men bortser inte från att personliga erfarenheter och influenser från andra
istället kan slå tillbaka på effekten, vilket kan få människors misstro mot massmedia att öka.
(Cappella & Jamieson, 1997. s. 49f)
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Framing är att genom urval framställa vissa saker som viktigare än andra för den publik som
fungerar som mottagare. Detta sker genom användning av värdeladdade ord eller fraser, val av
passande bilder, typexempel och hänvisande till speciella källor. (Entman, 1993. s. 52ff) Robert M.
Entman delar in framing i två klasser; Substantive och Procedural. Substantive kan förklaras som saklig. I
den sakliga gestaltningen är det vanligt att; förklara effekter eller förutsättningar som problematiska,
identifera orsaker, förlita sig på moraliska bedömningar och att tillhandahålla förslag på
förbättringar. Procedural kan förklaras som procedurisk. Proceduriska gestaltningar är mer narrativa.
Med narrativa menas att de är mer berättande, att händelsen framställs som en historia. Händelsen
kan också genom detta berättarsätt återkomma under flera dagar med olika teman. Narrativa, eller
proceduriska gestaltningar är mer bedömande och betygsättande när det gäller politikers
behörighet. Fokus läggs mer på person än sak. (Entman, 2004. s. 5f)
I sin bok ”Den medialiserade demokratin” säger Jesper Strömbäck att genom att gestalta verkligheten på
olika sätt så kan medierna utöva sin makt, och att de har en avsevärd makt på hur människor
uppfattar verkligheten. (Strömbäck, 2004. s. 48) Genom att gestalta politik på samma sätt som sport
eller spel och gå ifrån sakfrågerapporteringen så triggar journalistiken människors misstro mot
politiker. (Strömbäck, 2004. s. 169) När förtroendet för politiker har minskat de senaste tio-tjugo
åren så har mediernas betydelse i den politiska kommunikationen ökat. Jesper Strömbäck menar att
undersökningar inte kan bevisa hur journalistiken påverkar människors förtroende för politiker, men
att det går att dra en parallell mellan journalistikens bild av politiker och människor uppfattningar
om dem. Han säger att människors uppfattningar om politiker har mer gemensamt med hur
politiker framställs i media än med hur de är i verkligheten. (Strömbäck, 2004. s.168)
Ungefär var tredje nyhetsinslag och artikel under riksdagsvalen i Sverige 1998 och 2002 gestaltade
politik som spel enligt Jesper Strömbäck. När politik gestaltas som spel istället för sak finns risken att
människor upplever att de inte är en del av det hela, medborgarna får sitta på läktaren och titta på,
vad som brukar kallas åskådardemokrati. I det svenska riksdagsvalet 2002 var det dock fler
sakgestaltade artiklar än 1998, något Strömbäck tror beror på att det var färre skandaler 2002. Det
gör det svårt att säga om spelgestaltningen ökat. Det positiva med en högre andel sakgestaltad
journalistik är att människor får det lättare att hitta information som de kan använda för att
informera sig. De blir samtidigt mer tilltalade som medborgare än som konsumenter eller passiva
åskådare, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Det är svårt att förutspå utvecklingen av
den svenska journalistikens gestaltningar av politik skriver Strömbäck, men han menar att
journalisterna själva tillsammans med redaktionerna bestämmer hur de vill gestalta politiken. Det
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innebär ett moraliskt ansvar eftersom de får makten över vilken bild medborgarna ska få av
politiken i Sverige. (Strömbäck, 2004. s. 178f)

4.2 Gatekeeping
Under en vanlig dag fylls människor med en mängd information som ska bearbetas. En del av
informationen förkastas direkt, kanske för att den inte är intressant, eller för att den inte är trovärdig.
Annan information berättas vidare till andra som själva genomgår samma process; Ska den kastas
eller spridas?
På samma sätt fungerar nyhetsflödet. Personer i media och på nyhetsbyråer sitter som gatekeepers
och sållar vad som kan vara intressant och fungera som nyheter. Den mest uppenbara effekten som
gatekeepers har på sin publik är den kognitiva effekten. De nyheter som gatekeepern skickar ut till
publiken är vad som formar hur publiken ser på sin omvärld och vad som blir en del av deras
verklighet. Den information som sållas bort och inte når fram, blir inte heller en del av deras
verklighet. Således har gatekeepern makten att influera attityder och opinioner. Den information
som passerar genom gaten räknas som viktig av publiken. Den information och de bilder som tillslut
passerar och går i tryck blir därmed viktiga och hamnar i fokus när människor diskuterar i sina
dagliga samtal och bestämmer sig för vad de ska tycka. (Shoemaker & Vos, 2009. s. 3)
David Manning White undersökte under slutet av 1940-talet hur det kom sig att vissa saker går
vidare och blir nyheter, men andra inte. Under en vecka betraktade han en nyhetsredaktör som var
ansvarig för nyhetstelegram som kom in till tidningen. Han kom att kalla denna man för
”Mr.Gates”. ”Mr.Gates” sparade under veckan alla inkomna telegram, och skrev en skriftlig
förklaring till alla telegram där han förklarade både varför, och varför inte ett telegram användes.
White kom i sin slutsats fram till att valen som gjorde att ”Mr.Gates” förkastade vissa telegram,
medan han skickade vidare andra, var på stor grund helt subjektiva. Ungefär en tredjedel av de
telegram som inte gick vidare förkastades baserat på ”Mr.Gates” personliga värderingar, och
tvåtredjedelar förkastades baserat på att det inte fanns utrymme för dem, alternativt att liknande
telegram eller nyheter redan varit i tryck. (Shoemaker & Vos, 2009. s. 15)
Den första som gör valet huruvida information ska gå vidare och bli en nyhet är bildjournalisten
eller journalisten. Om journalisten inte tycker att en händelse är att betrakta som nyhetsvärdig, så
skickas den inte igenom den första gatekeepingporten. Vad som avgör om en nyhet är nyhetsvärdig
är; närhet, genomslag, hur viktig är händelsen, intresse, konsekvens, är det en konflikt, sensation,
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hur udda eller ovanlig händelsen är. Desto fler kriterier händelsen omfattar, desto större chans har
den att passera genom journalisten eller bildjournalistens sil. (Shoemaker & Vos, 2009. s. 25)
Vilken information som gatekeepern låter passera beror också på vilken bakgrund han eller hon har.
Till exempel så kan en heterosexuell afro-amerikansk kvinna

från ett medelklasshem med en

examen från ett stort och känt universitet sortera nyheter på ett annat sätt än en homosexuell vit
man från arbetarklassen och utan akademisk examen. Egna värderingar, etnisk bakgrund och
tidigare erfarenheter är några av många faktorer som påverkar vad man låter passera och hur
händelsen sedan formas. (Shoemaker & Vos, 2009. s. 42f) Redan på plats så gör detta att
journalisten eller bildjournalisten funderar på hur nyheten ska vinklas och gestaltas. Mycket
beroende på hur bildjournalisten eller journalisten upplever händelsen, deras bakgrund och tidigare
erfarenheter. David Manning White´s exempel ”Mr.Gates” valde ut nyhetstelegram uteslutande
efter vad han själv tyckte var viktigt, baserat på hans egen erfarenhet och bakgrund. Senare
forskning har också visat att fotografer på plats för att bevaka en händelse gör val beroende på egen
politisk övertygelse och deras idéer på vad publiken förväntar sig att se. (Bissel 2000)

4.2.1 Visuell gatekeeping
Visuell gatekeeping kan ses som en avgrening till gatekeeping. Det verkar finnas ett behov av
forskning kring visuell gatekeeping. Kimberly Bissel, professor i journalistik vid universitetet i
Alabama, har gjort flera fallstudier på bildredaktioner och bildbyråer i Amerika. De liknande studier
vi hittat i ämnet hänvisar i de flesta fall tillbaka till just Kimberly Bissel. En av hennes studier; ”A
return to Mr.Gates: Photography and objectivity” (2000) är en fallstudie där hon undersökt bildval
på en nyhetsredaktion. Studien resulterade i en innehållsanalys om redaktionens fotografiska
innehåll, och de krafter som bestämmer vilka bilder som ska passera alla gater.
De bilder som till slut hamnar i tidningar är val gjorda av en fotograf, bildredaktör eller redigerare.
De fungerar som visuella gatekeepers. Förutom att välja vilka bilder som ska publiceras så gör de
också ett val i vilka bilder som inte ska publiceras. De som fungerar som visuella gatekeepers låter
bilder passera inte enbart baserat på nyhetsvärdet i bilden utan också beroende på personliga åsikter
om det bilden innehåller. (Bissel 2000) Visuella gatekeepers skapar en bild av hur vi ser på vår
omvärld;
”What this means, then, is that the transparent window to the world has now become a few people´s perceptions of
reality” (Bissel 2000)
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Precis som David Manning White så har Kimberly Bissel undersökt gatekeeping, men med fokus på
den visuella gatekeepern. Hon fann, precis som White, att gatekeepingprocessen är subjektiv. White
´s ”Mr Gates” valde nyhetstelegram efter vad han personligen tyckte var intressant. Enligt Bissel så
valde bildredaktörer på byråer och tidningar inte bilder efter nyhetsvärdering eller kvalitet, utan mer
på personliga åsikter om det fotografiska innehållet. (Bissel, 2000)
Det regelverk eller den bildpolicy som tidningen eller medieorganisationen har spelar också in i hur
nyheter och bilder väljs och formas. Många medieföretag har uttalade policys, både oskrivna och
nedskrivna, i hur bilder ska användas. Ofta så formas och socialiseras bildjournalisten och den
visuella gatekeepern av organisationens ramverk. Tänket ”det är så vi jobbar här” influerar
personen till att göra val baserade på rutiner hos arbetsgivaren. (Shoemaker & Vos, 2009, s. 32,
Bissel 2000)
Medan kameran i teorin är objektiv så försvinner all objektivitet så fort en människa handhaver den.
Fotografier kan inte visa hela historien, den förklarar istället en händelse under bråkdelen av en
sekund. Enligt Roland Barthes kan små förändringar som ljus och kameravinkel ge olika meningar i
bilden. Stuart Hall menar att varje bild innehåller koder. Koder som människor på olika sätt
använder sig av för att förstå bilderna. Genom dessa koder kan tidningar och nyhetsmedier på olika
sätt vinkla nyheter till den grad att den passar en viss story. (Bissel 2000)

4.3 Semiotik - inledning
Bilden har en unik möjlighet att återskapa och berätta om skeenden, tillstånd eller objekt. Bilden
frambringar känslor i och med att vi skapar oss en uppfattning om hur det känns att uppleva det vi
ser på bilden. Det gör att bilden ges en egenskap att kännas som att den ligger närmare verkligheten
än text. Det uppfattas så för att det återskapade i bilden ger intryck av att vara oförändrat och äkta.
Därför kan bilder uppfattas som att betraktaren får uppleva situationen själv, att det uppstår en
känsla av “att det här är möjligt att se/uppleva även för mig”. (Thelander, 2000. s. 145, Carlsson &
Koppfeldt, 2008. s. 39)
Kroppsspråk med dess gester, distans mellan människor och en stads arkitektur är alla exempel på
tecken som semiotiken studerar. Hela den värld vi lever i består av betydelser, bland annat tecken.
Livsvärlden är inte bara den värld av ting som naturvetenskapen studerar. De tecken som
naturvetenskapen iakttar på sitt sätt och genom sina studiesätt kan semiotiken också studera men
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istället hur de påverkar människor. Den betydelse som något har kan inte mätas eller vägas, hur
viktig den är visar sig i ett sammanhang. Semiotiken blir ett betydelsesystem där påverkan sätts i ett
schema. Varje kultur bygger en egen hierarki för att värdera dessa upplevelser. Som en eld kan vara
varm och mysig eller fruktansvärd och livsfarlig i en annan situation, är den för den kemiska
vetenskapen enbart en kemisk reaktion. (Marner, 1999. s. 36)
Semiotik är en sammankoppling av kommunicerande sätt och appliceras på en bild som ett
samhälle eller person tillskriver en mening. Fysiska ting som får en känslomässig innebörd. Många
saker vi rör oss med under en dag tillkännages sådan innebörd, ord, kläder, ägodelar, färger och inte
minst bilder. (Morgan & Welton, 1986. s. 41) Ferdinand de Saussure var pionjär inom semiotiken
och definierade den som ”Vetenskapen om hur studier av symboler påverkar det sociala
deltagandet”. Saussere räknas tillsammans med Charles S Peirce som de två som grundade den
generella semiotiken. Saussere byggde dock sin uppfattning om semiotik på lingvistik,
språkforskning, till skillnad från Peirce som använde sig av filosofin. (Nordström, 2003. s. 114)

4.4 Semiotikens system för tolkning
Den franske författaren och kritikern Roland Barthes talar i sin forskning om att det språk vi är vana
vid att applicera för att analysera texter inte kommer gå att använda i sin vanliga form för analys av
bilder. Problem kommer att uppstå i användandet då semiotik och analys av tecken i bilder från
början har ett eget språk och dess användare har andra uppfattningar om ord i samma språk
baserat på egna erfarenheter. (Barthes, 1964/1994. s. 30ff) En bild på två män som spelar shack
med pjäser gjorda av elfenben, kan föra tankarna till att dessa män tillhör ett övre sammhällsskikt.
Hade männen istället använt pjäser av trä, så skulle bilden i stort sätt varit densamma, men männen
skulle kanske inte ses som rika. (Chandler, 2007. s. 51) Individuella erfarenheter och kulturell
bakgrund gör att människor associerar och läser bilder på ett visst sätt. (Fogde, 2010. s. 182f)
Det finns en direkt utmaning i att göra tolkningar av bilder och text till ett generellt språk som går
att använda i semiotisk forskning. De minnen en person har av ord eller bilder behöver inte betyda
samma sak för en annan person. Därmed finns det en klar skiljelinje mellan två nivåer inom
semiotiken; denotation och konnotation. Betydelsen av en bild är en blandning av de båda.
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4.4.1 Denotation
Denotation är i sin enklaste form tolkande och anspelar på vad vi faktiskt ser i en bild eller ett ords
faktiska definition i en ordbok. (Morgan & Welton, 1986. s. 34f, Chandler, 2007. s. 137)
Den denotativa nivån, den som har med tecknets bokstavliga innebörd att göra, ställs först under
observation inom text- och bildanalyser. Det finns tecken som gör att vi kan se vad det är, men på
den här nivån stannar det vid att bara handla om enkla tecken. Om vi tar en ek som exempel; De
denotativa tecknen som finns är träd, stam, gren och så vidare. (Nordström, 2003. s. 15) Detta är
bildens grundbetydelser och innehåll som är lätt att peka ut i bilden och som det är lätt att enas om.
(Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 18)

4.4.2 Konnotation
Konnotation är tolkande och är en total minnesbild framkallad av att se en bild eller läsa ett ord.
Den varierar från person till person och är ofta känslomässigt bunden till det du ser eller läser.
(Morgan & Welton, 1986. s.34f) Det ligger i konnotationens natur att vara otroligt komplex vilket
gör den omöjlig att definiera permanent. Dock består också den konnoterande världen av vissa
generella symboler. Morgan & Welton använder i ett exempel svastikans, även känt som hakkorset,
historia som ett bevis på något som framkallar samma associationer för många människor. De
menar att den först användes av författaren Rudyard Kipling som en personlig symbol som han tagit
från norra Indien och det antika Grekland, det var då använt som ett lyckotecken. Senare använde
Nazi-Tyskland en variant av märket som sin symbol på flaggor och uniformer, fortfarande med
önskan om god tur. Men idag kan ingen använda symbolen utan att väcka minnen om det andra
världskrig som pågick under 30- och 40-talet och de konsekvenser som det kriget förde med sig.
(Morgan & Welton, 1986. s. 36).
Tidigare forskning visar att betraktaren sveper över en bild med ögonen för att hitta enkla former,
det ger oss möjlighet att kunna strukturera bilden. Tycker hjärnan att det fattas information fyller
den själv i med tolkningar för att bilden ska bli logisk och bildintrycket ska bli “fullständigt”.
Kulturella skillnader är en viktig faktor i detta läge av en bild. Det vi uppfattar som självklart är inte
säkert att någon från en annan kultur uppfattar på samma sätt. Därför har det visat sig att det är
svårt att tolka bildbudskap från andra kulturer och tidsperioder. Inte minst är “modern konst” ett
exempel på hur det kan förbrylla sin betraktare, helt enkelt för att personen inte lärt sig koderna för
att tolka budskapet. (Pettersson, 1984. s 47)
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De konnotativa nivåerna i en analys bygger på ett kulturellt ramverk som är skapat av samhället. En
gemensam överenskommelse att vissa ord konnoterar gemensamma värderingar, dessa värderingar
blir igenkända av en stor grupp människor och skapar då de associationer vi får. Exempelvis skulle
många vuxna i västvärlden konnotera en snabb bil till män med mindervärdeskomplex eller frihet.
(Chandler, 2007. s. 139)

4.4.3 Idé association
Till sist når semiotiken en sista nivå som berör den privata associationen. Den kallas idé association
och bygger helt på den privata upplevelsen. Dessa associationer har i likhet med konnotationen en
kulturell värdering men bygger inte på de gemensamma och kollektiva associationer som den
konnotativa nivån ligger på. Det är därför en ytterst personlig reflektion och inte givet en gemensam
uppfattning som de konnotationer bygger på. (Pettersson, 1984. s. 47)
De tre stegen förklaras enkelt genom att visa deras förhållande till varandra likt ringar runt en cirkel.
Där denotation är en kärna i analyssättet och sedan möts av konnotationen. Som en sista utpost
ligger idé associationer som en nivå att gå till om det går att ta med personliga åsikter i analysen.
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4.4.4 Förankring
Hur bilden tolkas i dags-och kvällspress har att göra med hur den ramas in, eller framas. Relationen
mellan bild och text kan avgöra hur bilden tolkas. Även typsnitt och den grafiska placeringen kan
vara av vikt. (Fogde, 2010. s. 181f) Rubriker och bildtexter används ofta för att förstärka känslan av
vad bilden vill förmedla. En bild kan vara öppen, men med tillhörande rubrik eller bildtext kan den
ledas till att den tolkas på ett visst sätt. (Hall, 1981. s. 227f) På samma sätt som rörliga nyhetsbilder
samspelar med speakerrösten så samverkar nyhetsbilder tillsammans med rubrik och bildtext. En
läsare synar av bild, bildtext och rubrik för att snabbt förstå artikelns information. (Carlsson &
Koppfeldt, 2008. s. 41) Detta brukar kallas förankring. Text eller layout “hjälper” läsaren att förankra
det han upplever och därmed leds in på hur bilden ska tolkas. Text till bilder förtydligar hur de ska
tolkas eller läsas, och ger avsändaren makten över hur bilden upplevs. (Rose, 2007. s. 87) Detta gör
det alltså möjligt att ge en bild en bestämd och avgränsad riktning. (Carlsson & Koppfeldt, 2008. s.
27)

4.5 Summering
De teoretiska utgångspunkter som vi har i denna studie går in varandra. Genom att gestalta en
nyhet på ett sätt, kan fotografen påverkas på fältet när det kommer till vilka bilder han till slut väljer.
Slutligen så förankras gestaltningen så den tolkas på ett visst sätt av mottagaren genom rätt bildval
till rätt rubrik och bildtext. Det finns teorier om att medier har makten att påverka vad folk ska ha
åsikter om, men inte vilka åsikter de ska ha. Det sätt medier väljer att berätta historier på har
inverkan på hur historien mottas av människor. Vi kan se att medier ofta gestaltar val och politik
som spel och tävling mellan två parter. Innan ett riksdagval tar människor information om de olika
partierna främst från medier. På samma sätt ligger personliga värderingar och det man förväntar att
publiken vill ha när man väljer hur man bildsätter artiklar. En händelse i en bild kan beskrivas på
samma sätt av många människor när man gör det på en denotativ nivå. Tolkar man däremot ett
budskap eller tittar på en bild på ett djupare plan spelar kulturell bakgrund och personliga
erfarenheter in. För att kunna rama in en nyhet och få människor att tolka bilden rätt i sin kontext
tar man rubriker och bildtexter till hjälp för att förtydliga för läsaren hur t ex en nyhet med
tillhörande bild ska tolkas.
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5. Metod
I detta kapitel beskriver vi vår metod och vårt tillvägagångssätt, samt det urval av material som vi
använt oss av i vår studie.

5.1 Val av metod
Som vi diskuterat i tidigare teorikapitel läses texter i en bestämd ordning. Att tyda texten sker genom
att läsa ord i följder, ord för ord, rad för rad. Det som skildras i en text kan förstås genom att vad
som hänt först berättas och sedan händelseförloppets konsekvenser. Det explicita budskapet berättas
genom en historia. Detsamma gäller inte för bilden utan uttrycks i en implicit miljö med en, för
mottagaren, individuell analysmetod. Bilden tolkas inte i en bestämd följd utan går att läsa från
höger till vänster, nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Men även om vi har personliga
tolkningsmönster finns det inga generella system för att tolka bilder. Det finns inga konsekventa
kausala skeden som gör en analys tydlig för mottagaren. (Thelander, 2000. s. 145)
För att tolka nyhetsbilder ska kontexten vara det som utsätts för analys. En tidningssida är uppbyggd
på så sätt att bilden samverkar tillsammans med rubrik, bildtext och brödtext. Den avsedda
mottagaren, läsaren, letar efter tecken som fångar dennes uppmärksamhet genom att först
identifiera sidans rubrik, bild och bildtext. Genom att genomgå dessa steg och tolka de tillsammans
kan läsaren få del av viktig information på ett snabbt och effektivt sätt. (Carlsson & Koppfeldt, 2008.
s. 41)
I och med att vi väljer att söka kontext och underliggande betydelser i de bilder vi undersöker
kommer vi inte kunna använda oss av en kvantitativ analys. Den närmsta kvantitativa metoden att
använda vore att göra en innehållsanalys på kvantitativt sätt. Analyssättet är väldigt bra och
användbart för att ta reda på förekomst av olika innehållsliga kategorier i ett material. Verktyget är
användbart för att till exempel se frekvensbaserad information i ett material, om analysen ämnar
undersöka mängd, frekvens eller utrymme. En bildanalys på kvantitativt sätt skulle på så sätt
analysera massan eller mängden bilder. (Esaiasson et al. 2007. s. 233) Kvantitativa innehållsanalyser
baseras även på likvärdiga och på så sätt jämförbara uppgifter som uppstår i en stor mängd
analysenheter. Enheterna skall dessutom vara så många att dess uppgifter kan redovisas i siffror och
att de tillskrivs samma vikt. (Esaiasson et al. 2007. s. 233) Det förutsätter att vi går igenom vårt
analysmaterial på ett sätt som ska redovisas i frekvens vilket inte är aktuellt i vårt fall av studie. De
sidor vi kommer att analysera är för få för att nå ett generaliserbart resultat över den mängd bilder
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som finns i vårt ursprungliga material. Det är inte den faktor vi undersöker heller utan det implicita
budskapet en viss sorts bild sprider tillsammans med tillhörande rubrik och bildtext. Därför anser vi
att en kvalitativ semiologisk bildanalys passar vårt avsedda ändamål bättre eftersom vi söker svar på
centrala frågor som hur och på vilket sätt. (Boolsen, 2007. s. 18f)

5.2 Urval och avgränsningar
Det totala urvalet vi jobbar med är Sveriges fyra rikstäckande tidningar Svenska Dagbladet, Dagens
Nyheter, Aftonbladet och Expressen.

Dessa tidningar anser vi vara de ledande inom

nyhetsförmedling inom dags- och kvällstidningar i Sverige under vår aktuella period. Tiden det rör
sig om är från och med den första stora partiledardebatten under valupptakten. Från den dagen
anser vi att bevakningen av partiledarna på nyhetplats är så pass regelbunden att den blir viktig för
studiens syfte. Datumet för detta är den 26 augusti 2010 till 19 september 2010 som var dagen för
svenska folket att rösta i riksdags-, kommunal- och landstingsval.
Vad gäller avgränsningar i urvalet har vi valt att låta tidningarnas förstasidor leda oss till bilder för
studien. Detta på grund av att det genom en första anblick på materialets storlek skvallrar om att det
kommer bli många bilder att gå igenom. Vi anser att om Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt finns
på bild på tidningens “etta”, dess första sida, så värderas nyheten så högt att den får viktig plats
längre in i tidningen. Förstasidan är den sida som blir tidningens ansikte utåt och och med den
tidningens arbetsredskap för att projicera nyheter till läsare eftersom det är den sida som syns mest.
Sidor inuti tidningen är istället sidor som förklarar nyheten på ett djupare sätt. (Becker, 2000. s.
132f) Även ettan i det fallet kommer att analyseras.

5.3 Validitet och reliabilitet
Vi vill med en semiologisk bildanalys, djupgående analysera de utvalda tidningarnas bildval av
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin samt Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt,
veckorna innan valet 2010. Genom att studera och analysera bilderna från denna period och från
dessa tidningar, så studerar vi det vi sagt oss studera. (Esaiasson et al. 2007. s. 63 ff) Den externa
validiteten är mer osäker eftersom vi inte är säkra på att kunna generalisera vårt resultat annat än
för den period och det val vi valt att analysera. (Esaiasson et al. 2007. s. 64)
Vår reliabilitet är också svår att definiera. Vi kommer att analysera bilder utifrån en kulturell
förståelse och individuella känslor och uppfattningar. Delar av vår tolkning kommer därmed att bli
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subjektiv. Det kan bli svårt att vara helt objektiv när vi analyserar bilderna i vårt
undersökningsmaterial. Personliga reflektioner och kulturella sammanhang kan ligga i bakhuvudet
på vad vi kommer fram till, trots att vi försöker vara objektiva. (Ryen, 2004. s. 16 f, Fiske, 2000. s.
118)

5.4 Bildanalysen
Bildanalysen ska på ett omsorgsfullt och noggrant sätt minutiöst undersöka bilderna. För att kunna
översätt tolkningen resulterar analysen i en verbal förklaring av vad bilden förmedlar.
Bokstäver bildar tillsammans ord. Ord bildar meningar. Bilden använder bilduttryck som skapar
påståenden eller budskap. När uttryck i bild tolkas så fungerar de som tecken, de bildar ett
bildspråk. (Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 19) Hur en bild är konstruerad är avgörande för dess
uttryck. Bidragande konstruella uppbyggnader av bilden hjälper oss tolka bilder; Perspektiv, utsnitt,
bildvinkel, former, gestalter, färger samt skärpa är alla bidragande till hur bilden tolkas eller läses.
(Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 20f)
Den kontext i vilken bilden är insatt inverkar på hur den tolkas. En bild som står själv kan tolkas på
ett sätt, och är oftast mer öppen för tolkning. När den sedan hamnar i en kontext med till exempel
rubrik, bildtext, grafisk placering och vilket medium det sker i, så minskar tolkningsmöjligheterna.
Olika medier har sina egna sätt att använda eller hantera bilder. En viss genre har sina egna
igenkänningstecken som hjälper oss att avgöra hur vi ska tolka bilderna i dess kontext. Till exempel i
en nyhetsartikel. (Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 23ff) I “The determination of news photographs”
visar Stuart Hall hur samma bild på den brittiske politikern Reginald Maudling får olika betydelser
genom rubriksättning. (Hall, 1981. s. 228ff)
En bilds innehåll kan delas upp i tre nivåer. Denotation - Faktiska saker vi kan se i bilden, till
exempel ett paraply. Genom denotationer beskrivs bilden på ett neutral sätt. Konnotation - Bildens
gemensamma tecken. Vad man kan associera till. Vissa associationer är gemensamma för människor
av samma kulturella bakgrund. Genom konnotationer beskrivs en underliggande nivå. Den sista
nivån är Privata associationer - Personliga upplevelser och värderingar som gör att man tolkar
bilden på ett personligt plan. (Carlsson & Koppfeldt, 2008. s 18f, 33)
I vår analys har vi denotativt undersökt alla aktuella bilder för vår studie (se 5.4.1) för att sedan
konnotativt fokusera på bilder som kan hjälpa oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.
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(Rose, 2007. s. 78f) Vi har valt att lägga fokus på den konnotativa delen för att djupare analysera
den kontext i vilken bilderna är satta, samt kunna beskriva de associationer som bilderna latent ger.

5.4.1 Tillvägagångssätt
Till att börja med gick vi igenom alla sidor i alla tidningar och sparade ner dessa sidor från
Mediearkivet Retriever. Periodens sista vecka fanns ej tillgängligt för tidningen Expressen och
Aftonbladet fanns inte alls tillgänglig via Retriever. Där beställde vi tidningarna på mikrofilm och
gick igenom dem i en mikrofilmsskanner. Vi tyckte dock att kvaliteten var allt för dålig, så i
slutändan införskaffade vi de tidningarna fysiskt och gick igenom dem.
Efter en första genomgång bestämde vi oss för att som första urval gå igenom sidor där Mona
Sahlin och/eller Fredrik Reinfeldt fanns representerade på tidningens första sida. De första sidor där
de förekom sparade tillsammans med tillhörande sidor i tidningen för analys. (för denotativ analys,
se bilaga 1) För att inte missa detaljer, gick vi igenom alla dessa sidor denotativt, där vi beskrev de
olika betydelsebärande elementen och vad bilden föreställde. (Fogde, 2010. s. 180f) Detta gjorde vi
efter ett schema med olika kategorier. (Se bilaga 2)
Efter den denotativa analysen delade vi in bilderna i kategorier för att kunna se om det fanns ett
mönster. I den denotativa analysen utgick vi från ett hundratal bilder. En mängd som skulle bli för
stor att analysera konnotativt. Det finns ingen strävan bland semiologer att hitta bilder som är
statistiskt representativa för en större mängd bilder. Som det till exempel är i en innehållsanalys.
Bilderna blir istället tolkade i dess samband till semiologisk teori och genom att ett fåtal bilder
diskuteras kan man exemplifiera en analytisk poäng. På så sätt liknar en semiologisk bildanalys mer
en fallstudie där relativt få bilder analyseras. Studiens hållbarhet beror därför mer på den analytiska
integriteten än förmågan att kunna applicera de få bilderna till ett större material. (Rose, 2007. s 79)
I vår denotativa analys kunde vi se tematiska mönster i bilderna som återkom. När vi kom till den
konnotativa analysen valde vi bildtyper som vi sett återkomma i alla de undersökta tidningarna. Vi
valde ut ett antal sidor från varje undersökt tidning. Totalt blev det tretton sidor som vi undersökte
konnotativt. Dessa tretton valdes på grund av vi tyckte att de kunde representera en större mängd av
de bilder som vi sett under den denotativa analysen. Vi kunde se kategorier av bilder med liknande
bildelement och innehåll som hela tiden återkom. Kategorier som till exempel; ”ensam”, ”sorgsen”,
”utelämnad”, ”lycklig”, ”eniga” och ”oeniga”. Om de utvalda bilderna kunde tolkas på samma sätt
konnotativt visste vi inte förrän den analysen blev aktuell. Vi försökte hela tiden under den
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denotativa analysen koppla bort eventuella personliga tolkningar av bilden och la ingen tyngd vid
val av rubrik eller bildtext.

5.5 Metodproblem
Vi är väl medvetna om att det finns vissa problem med en konnotativ analys av de bilder vi valt. Vi
är båda män, 27 respektive 30 år, medelklass och har en akademisk utbildning. Den betydelse vi
sätter på analysenheterna

är ett resultat av det dynamiska samspelet mellan tecknen, vi som

översättare av tecknen och objekt. Det är historiskt förlagt och kan komma att förändras med tiden.
(Fiske, 2009. s. 69) Betydelsen av bilder och de konnotationer man som läsare har till dem är
kulturellt betingat. Den kulturella bakgrund man har spelar in på hur man upplever fotografier,
symboler och tecken. (Fiske, 2009. s 61ff) Vi tror att det sätt vi konnoterar till bilderna
överensstämmer till stor del av hur många andra svenskar skulle uppleva dem. Eftersom vi är
intresserade av hur Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt framställdes i bild är det omöjligt att inte
använda oss av konnotationer. Att bara undersöka bilderna på en denotativ nivå blir väldigt
intetsägande.
Ett problem för studien som vi förstår kan uppstå är att privata associationer blir övervägande, så till
den grad att studien bara handlar om vad vi själva tycker. För att undvika detta håller vi oss
medvetna om att ständigt förankra associationerna i allmängiltiga konventioner i vår kultur. (Fogde,
2010. s. 183)
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6. Resultatpresentation
Här presenteras resultatet av den konnotativa analysen med en denotativ förklaring till sidan som
analyseras samt bild på tillhörande sida. De sidor vi analyserat konnotativt har alla varit
huvudnyheten på tidningens första sida.
Expressen Måndag 13 september, sida 1
På Expressens första sida syns Fredrik Reinfeldt. Det är den största bilden samt största nyheten på
första sidan. På bilden ler Fredrik Reinfeldt stort medan han tar sig för pannan med sin vänstra
hand. Inne i bilden finns också en stor rubrik bredvid Fredrik Reinfeldt som säger “Storslam” med
underrubrikerna “Reinfeldt slog Sahlin hos: Kvinnor, män, unga, gamla, storstad, landet”. Inne i bilden finns
också en inklippt mindre bild på Mona Sahlin. Hon håller i en bukett rosor och tittar nästan
förvånat in i kameran.
Bildanalys
Fredrik Reinfeldt ser otroligt nöjd ut på bilden. Han
ler stort och tittar snett neråt medan han tar sig för
pannan med ena handen. Att han tar sig för pannan
ger intrycket att han pustar ut efter vad som kan ha
varit en svettig debatt. Det kan också ge intrycket att
han är så förvånad över sin insats att han tar sig för
pannan. Han verkar hur som helst glad eftersom
han ler så stort.
Rubriken i bilden; “Storslam” går att återknyta till
sportreferat. Känslan av att han vunnit en rond i
boxning går inte att undkomma. Underrubrikerna
förstärker känslan av sportreferat när de
understryker hur Reinfeldt verkligen slagit Sahlin på
alla plan. Man får känslan av att han inte förlorat en
enda rond i debatten.
Sahlin ser påkommen eller snopen ut, nästan som att man överraskat henne med händerna i
kakburken. Blommorna hon har i handen ger intrycket att hon fått andra pris. Att hon var med och
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försökte men inte gjorde lika bra ifrån sig. I bilden är Reinfeldt mycket större än Sahlin, och hon är
infälld rakt under honom, vilket gör att Reinfeldt tittar ner på Sahlin medan han skrattar.
Expressen 13 september, sida 8-9
Reinfeldt äger uppslaget med breddare över uppslaget. Han står i en folkmassa som tar emot honom
med plakat för de nya moderaterna i händerna. Folkmassan jublar och ser glada ut. Fredrik
Reinfeldt håller båda armarna i luften i en segergest och har en blombukett i ena handen.
Huvudrubriken ovanför bilden är; “Vakna - Du vann”. Nedryckaren i textblocket lyder; “Reinfeldt
utmattad efter sista debatten - får glädjebesked”. Mitt i textblocket återkommer ettabilden på Reinfeldt.
På samma uppslag men i en sidonyhet så finns en bild på Sahlin. Bilden är över två spalt, hon är
ensam på bilden och går bredvid ett tåg på en perrong. Under bilden på Sahlin finns en underrubrik
som lyder; “Sahlins ilska mot SVT i natt”.
I en bottenplatta på uppslaget finns frågor i debatten med svar i citatform, längst till vänster i
bottenplattan finns en bild från debatten på 1,5 spalt. I bilden skakar Reinfeldt och Sahlin hand.
Fredrik Reinfeldt till höger i bild är rak i ryggen och tittar rakt på Sahlin. Sahlin är lätt framåtlutad
och möter Reinfeldts blick med böjt huvud.
Bildanalys
I den stora bilden över
uppslaget sträcker Reinfeldt på
sig med armarna i en segergest
ovanför huvudet. Den ena
handen är knuten och i den
andra har han en blombukett.
Han ser verkligen ut som en
vinnare och folket i bakgrunden
jublar och är glada. De mottar
honom likt en rockstjärna. Till
vänster i bild syns ryggen av en
polis, vilket ger intrycket att det
var så mycket folk som vill hylla honom att polis var tvungna att delta. Hans närvaro skapar tumult
fast i en positivt bemärkelse.
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Bilden på Sahlin bredvid i högra spalten ger en helt annan känsla. Hon går ensam på en tågperrong
utan jublande människor. Det verkar knappt som att folk ser henne på perrongen. Tillsammans ger
bilderna känslan av att Reinfeldt är kvar och firar medan Mona Sahlin flyr med tåget. Hon går med
resväskan i ena handen och en påse från McDonald´s i den andra.
Rubriken ovanför Reinfeldt förstärker känslan av att han är en vinnare. Den refererar också
debatten som en sporthändelse. I bildtexten står det att Reinfeldt hyllades av anhängare efter
debatten. I Mona Sahlins bildtext kan man läsa att trots bra siffror så föll hon i alla väljargrupper
och måste åka vidare.
Hela uppslaget signalerar att Mona Sahlin inte har en chans. Alla bilderna på Reinfeldt ger en
positiv bild av honom medan Sahlin framställs som en arg förlorare, som nästan bugar för Reinfeldt
när de hälsar. Uppslaget förstärker känslan att de tävlar mot varandra. Högst uppe på sidan räknas
det ner till valdagen, Reinfeldt höjer armarna likt en boxare, och rubriken hänvisar till vinst. I
bottenplattan kan man dessutom läsa de bästa citaten från debatten.
Expressen 17 september, sida 12-13
En stor bild över uppslaget på
Mona Sahlin. Hon står längst
till vänster i bild. En kvinna
mittemot henne håller upp en
affisch på Fredrik Reinfeldts
leende ansikte som hamnar mitt
i bilden. Kvinnan tittar på
S a h l i n o ch ve rk a r s k r i k a
exalterat. I bakgrunden syns
m er m än n i s k o r o ch rö d a
flaggor. Sahlin tittar ner på en
bukett rosor som hon håller i.
Bilden är tagen uppifrån. I
bilden finns också ett diagram på de olika partiernas siffror. Socialdemokraternas siffror är negativa.
Rubriken är; “Förnekar siffrorna”.
Bildanalys
Trots att Mona Sahlin är den som är fysiskt närvarande så är det Reinfeldt som hamnar i fokus. Det
känns också som om hon inte orkar möta hans blick. Läsarens blick dras automatiskt mot Reinfeldt
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leende ansikte på grund av att han är mitt i bild. Linjer i bilden gör att han hamnar mitt i
centralperspektivet. Kvinnan som håller i affischen på Fredrik Reinfeldt är svårtolkad. Det går inte
att avgöra om hon är glad eller arg. Sahlin tittar ner och det ser ut som om hon skäms. Hon blir
ständigt påmind om att Reinfeldt iakttar henne. I bildtexten kommer frågan om Sahlin är slagen.
Hon vill inte heller erkänna alliansens försprång. Rubriken “Förnekar siffrorna” påpekar detsamma.
Helhetsmässigt så ifrågasätter hela uppslaget Mona Sahlin. Det ger ett intryck av att hon är naiv och
inte vill förstå verkligheten och fakta. För att ytterligare “bevisa” Sahlins nederlag har Expressen
klippt in sin egen opinionsmätning, kallad Expressen Demoskop, som visar att det verkligen går
dåligt för henne.
Expressen 18 september, sida 20-21
En stor bild över hela uppslaget med textplatta till vänster i bilden. Bilden föreställer Mona Sahlin
på vad som kan tänkas vara en tågperrong. I bakgrunden syns en stor klocka. Bilden på Sahlin är
tagen underifrån och med vidvinkel på mycket nära håll. Bakom Sahlin syns två ansikten som tittar
in i kameran med allvarlig min. En så kallad läsarbild finns inklippt i textblocket. Det är en bild som
en läsare skickat in på Mona Sahlin och en ung tjej. Båda tittar in i kameran, tjejen ler stort, och
Sahlin ler försiktigt. Rubriken över uppslaget är; “Klockan klämtar” och underrubriken säger “Britta
Svensson: Sahlin ger aldrig upp”. Ett tidsschema på vad Sahlin har på agendan de sista dagarna innan
valet är intryck uppe till höger i bild.
Bildanalys
Mona Sahlin blickar framåt i
bild. Hon ger ett samlat och
fokuserat intryck. Klockan i
bakgrunden tillsammans med
rubriken anspelar på att hon
inte har mycket tid kvar. Att
hon är fotograferad underifrån
beror antagligen på att
fotografen vill få med klockan i
bakgrunden. Textblocket är
placerat så att klockan ska
komma med i bild. Med en
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annan redigering av sidan och med en annan rubrik så hade bilden fått en helt annan framtoning.
Bilden skulle lika gärna kunnat funka med rubriken “ Sahlin ser ljust på framtiden”, men här vill
man verkligen poängtera hur bråttom det är för Sahlin att få siffrorna på sin sida. I bildtexten
hänvisar man till Britta Svenssons text och citerar henne där hon säger att “Sahlin har attackerat
med ny glöd, och segat sig tillbaka in i matchen”. Underrubriken som också är ett citat ur Britta
Svenssons text ger tillsammans med bildtexten ett positivt intryck som säger att Sahlin aldrig ger
upp. Men tillsammans med rubriken och redigeringen av bilden får den ett negativt genomslag.
Aftonbladet 31 augusti sida 6-7
Bild på en kisande Mona Sahlin. Hon tittar ut till höger ur bild och ut ur uppslaget. Hon har ett
neutralt ansiktsuttryck. I bilden ligger en stor grafik som täcker hela undre delen av bilden. Den
föreställer Socialdemokraternas opinionssiffror från 80-talet fram tills idag. Grafiken avslutas med en
nedåtgående pil där siffrorna 27,3 procent är markerade. Rubriken är “Rekord-raSet” med ett stort
och rödfärgat S. I bildtexten står det att Mona Sahlin inte lyckas och att hon kritiserats internt. I en
underrubrik kan man också läsa att “Stödet har aldrig varit så lågt - partiet sågas internt.”
I en hylla i överkant på uppslaget finns en enkät med gamla socialdemokratiska ministrar där de
tycker till om den nuvarande socialdemokratiska politiken.
Bildanalys
Bilden på Sahlin i sig säger inte
så mycket. Den är inte tagen i
ett tillfälle där hon konfronteras
med siffrorna. Bilden är dock
placerad på uppslaget så att hon
tittar ut ur bild, och ut från
uppslaget. Det ger en känsla av
att hon inte vill kännas vid
siffrorna. Siffrorna finns rakt
framför henne, men hon väljer
att titta bort. Grafiken i bild får
en oerhört stor plats. Bilden på
henne blir mer illustrativ på hur hon väljer att handskas med siffrorna. Ovanför Sahlin och rubriken
finns en enkät med gamla socialdemokratiska ministrar, som bara är män. Det ger känslan att
Sahlin väljer att titta bort från männen och inte vill höra vad de säger. Rubriken “RekordraSet”
med rött S säger direkt vad det handlar om. Grafiken i bild är röd med svart bakgrund, vilket ger en
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ödesmättad känsla. Hela uppslaget poängterar socialdemokraternas ras, och interna stridigheter
som illustreras med en bild på Sahlin som inte inser fakta.
Aftonbladet 10 september sida 10-11
En bild över uppslaget som föreställer Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt där de tillsammans
kommer ut ur en dörr. Mona Sahin tittar mot kameran och Reinfeldt som är lite längre än Sahlin
tittar ner på henne och ler. En mindre bild på vänstra uppslaget kompletterar den större. Den
föreställer också Sahlin och Reinfeldt i TV4:s debattstudio. Rubriken ovanför bilden är; “Fredriks
hån” med underrubriken; “Attackerade Mona efter debatten i TV”.

Bildanalys
Fredrik Reinfeldt och Sahlin
står bredvid varandra. Det ser
ut som att Reinfeldt pratar med
Sahlin och kanske skojar till det
lite, eftersom han ler. Hon tittar
inte tillbaka utan tittar istället
rakt fram och verkar inte lyssna.
När man tittar på bilden så ser
det hela inte så allvarligt ut.
Med rubriken “Fredriks hån” och
bildtexten; “Hårda ord, Fredrik
Reinfeldt är inte förvånad över
Sahlins påhopp i direktsändning” så ges känslan av att Reinfeldt är elak mot Mona Sahlin. Något som
Mona Sahlin inte vill höra eller ta till sig. Ett av få uppslag där Reinfeldt framställs som om han vore
elak.
Aftonbladet 18 september sida 6-7
Stor bild över uppslag med Reinfeldt i förgrunden och Mona Sahlin och Maria Wetterstrand i
bakgrunden och i fokus. Längst i bakgrunden syns fotografer. Rubriken är; “Panikattack” med
underrubriken; “De rödgrönas trumfkort i valet: De utförsäkrade”.
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Bildanalys
Mona Sahlin står tillsammans
med Maria Wetterstrand. De
båda håller om varandra och
ler och ser glada ut. Man får en
känsla av att de är ett bra team.
I förgrunden står Fredrik
Reinfeldt. Han håller händerna
ihop på ett ståbord och ler lätt.
Man får känslan av att han
tjuvlyssnar på Sahlin och
Wetterstrand i bakgrunden.
Han tittar snett neråt med huvudet lite vänt mot Sahlin och Wetterstrands håll. Han ger ett lugnt
och samlat intryck. Hans min ser ut att säga “Jag hör er, ni skulle bara veta”.
Tillsammans med rubrik, bildtext och underrubrik ges en helt annan bild av bilden. Rubriken och
bildtexten säger att de rödgröna som en sista panikåtgärd gick på alliansen med hårda frågor om de
utförsäkrade och att Reinfeldt gång på gång fick försvara sig. Sahlin och Wetterstrand ser onekligen
nöjda ut, men Reinfeldt ser inte så oroad eller försvarsinställd ut. Det känns snarare som att Sahlin
och Wetterstrand vill tro att det gick bra, medan Reinfeldt ändå tycker att han gjorde bra ifrån sig.
Vi har sett andra bilder av Reinfeldt från denna debatt, som hade passat bättre in i uppslaget. Nu
känns det mer som att man visar att Reinfeldt klarar av det mesta, även motgångar.
Svenska Dagbladet 27 augusti, sida 1
Stor bild på sida ett i Svenska Dagbladet. Föreställande Maud Olofsson ur fokus i förgrunden och
Fredrik Reinfeldt i bakgrunden i fokus. Maud Olofsson är i färd att ta på sig glasögonen och
Reinfeldt får assistans att förbereda sig för vad som ser ut att vara en presskonferens. Till vänster i
bild syns delar av alliansens logotyp. Rubriken är “Upptrissad kamp om makten i valrörelsen”. Bildtexten
talar om att Maud Olofsson som leder ett mindre parti inte kommer att få igenom sina hjärtefrågor.
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Bildanalys
Bilden är tagen med vidvinkel på nära håll med
Reinfeldt i fokus och placerad enligt gyllene
snittet. Reinfeldt ser fokuserad ut och Maud
Olofsson ser ut att göra sig i ordning med att ta
på sig glasögonen. Bilden ger sken av att
Olofsson och Reinfeldt ska möta varandra i
någon sorts debatt eller att de inte kommer
överens. Allianslogotypen gör dock att de kopplas
samman som vänner. Ser man bilden i kontext
till rubrik och bildtext så ger det ett intryck av
Reinfeldt som en “starke man” där de andra
partiledarna får lyda och rätta sig efter honom.

Svenska Dagbladet 27 augusti, sida 6-7
Till rubriken “Vallöften utan stora reformer” där nyheten är dragen över ett uppslag så bildsätts den
med en trespaltig bild på högra sidan föreställande de fyra allianspartiernas partiledare. En grafik på
vänstra sidan får störst plats.
Bildanalys
Bilden är tagen i en spårvagn.
Med ryggen mot kameran
sitter Maud Olofsson och
Göran Hägglund. Mittemot
dem och mot kameran syns
Fredrik Reinfeldt och Jan
Björklund som båda är i fokus.
I bakgrunden syns fotografer.
De fyra partiledarna sitter
avslappnat och pratar medan
press omger dem. Reinfeldt och
Björklund för ett samtal med
Olofsson och Hägglund. Reinfeldt lutar sig framåt och skrattar. Man får känslan att de fyra trivs
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tillsammans. Det är uppslupen stämning och de fyra verkar kunna skoja med varandra. Bildtexten
avslöjar att de tog tvärbanan till Liljeholmen för att presentera deras valmanifest. De verkar jämlika,
ingen tar större plats än någon annan och fotografen i bakgrunden som fotograferar Hägglund och
Olofsson ger sken att de är lika intressanta som Reinfeldt och Björklund. I kontext till rubrik och
bildtext så känns bilden illustrativ. Den bevisar situationen och vad som hänt. Grafiken till vänster
visar olika vallöften på spelkort. Ungefär som att de håller på med ett spel.
Svenska Dagbladet 29 augusti sida 25
En bild ur ett reportage på sex sidor om Fredrik Reinfeldt. Bilden som är stående, är på en hel sida
och föreställer Fredrik Reinfeldt som står vid Gullmarsplans tunnelbanestation.
I bakgrunden syns ett tunnelbanetåg samt en skylt som det står “Gullmarsplan” på. Rubriken är
“Framme vid drömskatten”. Bildtexten förklarar att Reinfeldt är på väg till Liljeholmen för att
presentera sitt valmanifest.
Bildanalys
Fredrik Reinfeldt står uppställd, väl medveten om
fotografen. Bilden känns väldigt planerad och kan
räknas som ett porträtt. Den tagen med vidvinkel
och lätt uppljusad mitt i bild där Reinfeldts ansikte
är placerat. Bilden är lätt vinjetterad och det hjälper
till att få bort fokus från kringdetaljer i bilden och
lyfter fram Reinfeldt. Reinfeldt ger ett starkt och nöjt
intryck och utstrålar självsäkerhet. Han har
händerna bakom ryggen vilket ger en auktoritär
känsla på ett avslappnat sätt. I bakgrunden syns
människor som tittar på Reinfeldt och i vänstra
delen av bilden syns en arm med en SVT-mikrofon.
Det ger en känsla av att han är populär och
påpassad. Ännu en bild där Reinfeldt framställs som
en rockstjärna.
Genom att synas på tunnelbanan och det valet av transportmedel så verkar han som en av folket och
visar att han är lika “vanlig” som alla andra. Förmodligen hade de en bokad vagn, efter vad vi sett
på bilden 27:e augusti. Något som inte visas i reportaget. Hade läsaren kunnat se det, skulle kanske
bilden av Reinfeldt som den “vanlige” tunnelbaneåkaren försvinna. Av någon anledning väljer SvD
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att inte visa det. Denna bild och den från den 27:e augusti är tagna av samma fotograf, så bilder
fanns.

Dagens Nyheter 5 september, sida 8-9
En bild ur ett reportage på tre sidor om Mona Sahlin. Bilden på Sahlin är stående, på en hel sida
och med rubriken “Sahlin tvekar inte att be mittenpartierna om stöd”. En flaggstång är i
förgrunden och täcker delar av Sahlins ansikte. I bakgrunden följer fler flaggstänger med röda
flaggor och längst bak en husfasad där texten “ Folkets” syns.
Bildanalys
Mona Sahlin som är fotograferad underifrån, med vidvinkel, blickar ut över Norra bantorget i
Stockholm. Hennes blick är framåt, över kameran. Flaggstången som täcker delar av ansiktet ger ett
intryck av att hon har hinder i vägen, men att fler sluter upp bakom henne. Texten “ folkets” på
byggnaden i bakgrunden för tankarna till att hon för folkets talan och historiskt sett har
Socialdemokraterna varit folkets och arbetarnas parti. Sahlin ser liten ut, inklämd bland alla
flaggstänger, trots att bilden är tagen i grodperspektiv. Flaggstängerna tar också bort fokus från
henne och fungerar negativt.
Ser man till hela bilden så tar
Sahlin upp ungefär en åttondel
av bildens totala yta. I ett
liknande reportage om Reinfeldt
i Svenska dagbladet, och på en
likadan bild får Reinfeldt ta upp
halva bildens yta. Sett till
kontext med rubriken så ger det
en känsla att Sahlin blickar
bortåt för att invänta hjälp från
mittenpartierna, alternativt att
hon vill be dem om hjälp.
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Dagens Nyheter 11 september, sida 8-9
En stor bild över uppslag föreställande Mona Sahlin, fotograferad bakifrån, genom ett fönster.
Sahlin som syns längst till vänster i bild, tittar till vänster ur bild. I bakgrunden syns en stor
folkmassa och längst till höger i bild en man som kan antas vara livvakt. En svart naturlig ram,
ramar in händelsen, på grund av att den är fotograferad genom två fönster. Rubriken lyder; “Sahlins
tuffaste resa”.
Bildanalys
Sahlin verkar precis komma ut ur
stugan där fotog rafen står
placerad. I bakgrunden syns
människor som ser ointresserade,
nästan besvikna ut. Sahlin i
förgrunden ser inte ut att möta
någons blickar, utan verkar ge
sken av att vilja fly till vänster ur
bild, dit hon också tittar.
Publiken ser inte lika glada och
entusiastiska ut som på liknande
bilder av Fredrik Reinfeldt som vi tittat på. Tillsammans med rubriken “Sahlins tuffaste resa” som
är insatt i bilden, och den stora svarta bottenplattan som ramar in Sahlin så är det svårt att se
positivt på bilden. Färgen svart ger känslan av att det är något dramatiskt på gång, precis som när
tidningar använder svarta bottenplattor. Sahlins ansiktsuttryck är sammanbitet och hon ser lite
pressad ut.
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Dagens Nyheter 16 september, sida 14En grafik/montagebild på Sahlin, Reinfeldt och en
grafik. Från början två olika bilder på Mona Sahlin,
respektive Fredrik Reinfeldt som satts ihop till ett
montage med grafik för att berätta en nyhet. Ovanför
Sahlins huvud syns Socialdemokraternas partilogotyp
och nedanför Reinfeldts porträtt syns Moderaternas
logotyp. Rubriken är “Klyftan mellan Sahlin och Reinfeldt
vidgas”. Med en enkätrubrik som är “Vem tror du är bäst
på att...” under vilken man kan få svar på olika frågor i
grafiken.
Bildanalys
Till vänster finns en porträttbild på Mona Sahlin som
sitter i nedre vänstra hörnet. Hon tittar uppåt mot
Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt är placerad i övre högra
hörnet. Sahlin ser frågande ut med sammanbiten min.
Reinfeldt ler med en belåten, nästan retsam min och
tittar tillbaka på Sahlin. Grafiken mellan dem symboliserar hur bra de är på olika saker, som: att leda
regeringens arbete eller att leda Sverige i händelse av en allvarlig kris. Utan att ens titta på grafiken och tyda
den så förstår man genom att titta på bilden att Reinfeldt enligt artikeln är bättre än Sahlin.
Rubriken “Klyftan mellan Sahlin och Reinfeldt vidgas” ska symbolisera att Moderaterna tar procent
från Socialdemokraterna men bildmontaget gör att det istället tolkas som att Sahlin nu är mycket
sämre på att utföra jobbet än Reinfeldt. Genom en förtroendeundersökning gjord av Synovate så
bidrar montaget till att ge en bild som passar resultatet från undersökningen.
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7. Analys
I vår analys ämnar vi ställa resultatet av vår undersökning mot de teorier som vi beskrivit i
teorikapitlet. Detta för komma till en slutsats och på så sätt kunna besvara de frågeställningar vi
ställt oss.

7.1 Den visuella framställningen av Sahlin och Reinfeldt.
Enligt Jesper Strömbäck har media makt över hur människor uppfattar sin verklighet. Genom att
media väljer att berätta verkligheten på ett sätt, men inte på det andra, formar de människors
uppfattning om hur saker och ting är. (Strömbäck, 2004. s. 41) Vad vi kunnat se i resultatet av vår
undersökning så har Fredrik Reinfeldt gestaltats som en vinnare, redan relativt tidigt i valspurten. I
de bilder och i den kontext som han har förekommit visas han upp med rubriker som för tankarna
till sportens värld, och med bilder där han hyllas av människor kring sig, ser glad ut, och med
händer uppsträckta i luften. I denna framställning av honom finns tecken som i en stor grupp av
människor skulle tolkas på samma sätt. Armarna sträckta över huvudet är vad många människor
skulle relatera till som en segergest. (Chandler, 2007. s. 139) Tillsammans med en slagkraftig rubrik
och bildtext som även den för tankarna till vinst eller vinnare, gör att bilden blir ännu mer stängd
för annan tolkning. (Hall, 1981. s. 227)
I majoriteten av bilder vi gått igenom, både i urvalsprocessen, sedan denotativt, så kunde vi utan
särskild ansträngning se en stringens som återkom i bildsättningen av Fredrik Reinfeldt. Detta ledde
oss till slut in på hur vi valde de bilder som vi konnotativt analyserade i vår resultatpresentation. Det
fanns vad vi kunde se ungefär tre olika sorters kategorier av hur Fredrik Reinfeldt framställdes.
Antingen tillsammans med sina partiledarkolleger i Alliansen där de i bilder och kontext
framställdes att ha en enig, jämlik och kamratlig attityd. En andra bild av Fredrik Reinfeldt var när
han tillsammans med sin fru Filippa Reinfeldt blev fotograferad hand i hand. Den tredje vinkeln av
Fredrik Reinfeldt är när han ensam debatterar mot sina motståndare, vinner, och sedan mottar
folkets jubel. Detta pågick, vad vi kunde se, under alla de sista tre veckorna av valrörelsen. Robert
M. Entman beskriver att genom proceduriska, eller narrativa gestaltningar, framställs händelser som
en historia. Dessa återkommer under flera dagar, eller under lång tid, och kan vidröra olika teman.
Genom dessa gestaltningar, målar medierna upp en viss bild av personen och påverkar hur läsarna
sedan ser den beskrivna personen. (Entman, 2004. s. 5f) Bildvalen på Fredrik Reinfeldt under den
period vi undersökt, är återkommande kategorimässigt och tolkningsmässigt. Den bild som målas
upp av honom kan tyckas vara konsekvent. Ofta finns outtalade regler på redaktionen i vilka bilder
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man väljer att använda. Om redaktionen har haft en viss linje på en story under en längre tid, finns
möjligheten att det visuella berättandet inte kommer att förändras. Fotografen eller den redaktör
som väljer bilder, gör det ofta på grund av att personen socialiseras in i organisationens ramverk och
tankesätt. (Bissel 2000)
I de fall vi analyserat syns en röd tråd i hur de undersökta tidningarna valt att framställa Fredrik
Reinfeldt. När han framställs som nämnd ovan handlar det oftast inte om slumpmässiga val, eller att
det råkade bli så. Bildvalet, val av ämne, berättarperspektiv och hela framställningen är ofta
medvetna val, en stor del av dem rutiniserade. När kampen mellan Reinfeldt och Sahlin framställs
som en hästkapplöpning där vinnaren är den som vinner debatter och har flest röster enligt
tidningarnas egna opinionsundersökningar, och där man väljer att tidigt måla ut en person som
segrare och den andra som förlorare, så är institutionaliserade värderingar och redaktionens sätt att
se på nyhetsvärdering en bakomliggande faktor. (Strömbäck, 2004. s. 41)
På samma sätt som vi såg en stringens i bilderna av Fredrik Reinfeldt och hur han framställdes,
fanns också ett tematiskt återkommande mönster, kring de bildval som rörde Mona Sahlin. Vi kunde
se två framträdande teman i bildvalet av Mona Sahlin. I det ena framställs hon i bild som ensam
eller utelämnad. Dessa bilder innehöll antingen inget folk runt om henne, eller att människorna
kring henne såg oberörda ut. Det återkom ofta bilder på henne där hon, ensam på bilden fick stå till
svars för dåliga siffror och intern kritik. Ofta med blicken neråt, och i bilder där hon ofta tittar ur
bild. I några av bildvalen är hon flankerad av tidigare stora socialdemokratiska namn, där de med
ett övervakande öga tittar på henne, medan hon själv tittar neråt. Detta ger en känsla av
nedstämdhet och utanförskap. (Chandler, 2007. s. 139) Tidigare socialdemokratiska ministrar får
fungera som elitkällor där de med inredigerade citat bredvid sina porträtt tycker till om Sahlins sätt
att styra partiet används för att bekräfta vinkeln. (Shoemaker & Vos, 2009. s. 25, Strömbäck, 2004. s.
41) För att ytterligare förstärka det hela används ibland väljarsiffror i form av grafik, som monteras
in i bilden tvärsöver hennes ansikte. Till bilderna sätts rubriker för att möjligheten av ett annorlunda
tolkande ska minska. (Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 27)
Ett annat tema är hur hon framställs tillsammans med de rödgröna. Under valspurten framträdde
de ofta tillsammans på bilder från presskonferenser eller under presenterande av valmanifest. Dessa
situationer såg ofta likadana ut. Mona Sahlin står alltid i mitten med en partiledare från de
rödgröna på varsin sida. Så långt skulle en bild uppfattas som att de tillsammans är eniga precis som
med Alliansen. Det finns dock en skillnad i användandet av bilder på de rödgröna som gör att de
som grupp inte ser enade ut. Den goda stämning som de rödgröna vill ge sken av att ha, ett
41

trovärdigt regeringsalternativ, blir istället tre eller fyra personer som inte är eniga. De tittar åt olika
håll och är upptagna av annat som fångar deras uppmärksamhet. Genom att de visas på det sättet
tolkar man som betraktare gruppen som oenig, och Mona Sahlin blir i det fallet en svag ledare som
inte kan ena gruppen. Genom det bildval som tidningen använder, bekräftas detta hos mottagaren.
(Shoemaker & Vos, 2009. s. 3, Strömbäck, 2004. s.168)

7.2 Skillnader mellan dags- och kvällspress.
Kvällspressen tenderar, efter vad vi sett i vårt resultat, att övervägande gestalta riksdagsvalet och
kampen mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som spel. Bilderna som används är ofta
polariserande motsatser till varandra där den ena sidan ler, skrattar och har händerna i luften,
medan den andra sidan skamset ger sig iväg i bakgrunden eller tittar ner i golvet. Sakfrågorna
försvinner och det som betraktas som det viktigaste är vem som vann, eller vad som hände och
bakom kulisserna. Tillsammans med rubriker som “Storslam”, “Klockan klämtar” och “knocken”
så drar man lätt paralleller till spelgestaltande. (Cappella & Jamieson, 1997. s. 33f)
När det kommer till frågan om de utförsäkrade så beskrivs den som ett trumfkort för de rödgröna,
men vattnas ur när kvällspressen väljer att vinkla delar av storyn som ett misslyckande av SVT, där
de råkat få med en aktiv Socialdemokrat som får fungera som exempel för de utförsäkrade. I och
med den vinkeln försvinner sakfrågan och intriger och misslyckanden får istället ligga i fokus. I och
med detta får medborgare som tar sin information i första hand från kvällspressen svårt att sätta sig
in i viktigare sakfrågor, och blir istället betraktare som sitter på bänken och tittar på. Detta kan göra
att de istället baserar sitt val på hur en person gestaltas, istället för personens politik. (Strömbäck,
2004. s. 178f, Cappella & Jamieson, 1997. s. 158ff, 230f)
De dagstidningar vi undersökt har en mer restriktiv berättarteknik gällande bildval och rubrik. Där
gestaltas valet mer som sak än spel, men ur ett bildtolkande perspektiv är bilderna ofta mer
genomtänkta än i kvällspress. Kvällstidningarna förpackar bild och nyhet med grafik, slagkraftiga
rubriker för att förankra budskapet. (Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 41) Bilderna i dagstidningarna
fungerar istället ofta som komplement till grafiker. Ofta dras det stort på en grafik, som fungerar
som ett budskap tillsammans med rubrik, och en bild får komplettera det hela. Till exempel så valde
Svenska Dagbladet att sätta in bilder på alla partiledare i pusselbitar. Alliansen ledare var blå
pusselbitar som formade en väl sammansatt pusseldel. De rödgröna var röda pusselbitar, där en
pusselbit föreställande Miljöpartiets Maria Wetterstrand hade lossnat lite lätt från den rödgröna
pusseldelen, och var på väg att falla in i den blå pusseldelen, där den skulle ha passat perfekt.
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Till detta valdes en bild på de fyra Alliansledarna med Fredrik Reinfeldt, där de tillsammans sitter
och skrattar.
Dagstidningarna gjorde också var sitt stort bildreportage på Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. I
bilderna på Fredrik Reinfeldt framställs han tillsammans med sin fru, gående hand i hand. På en
annan bild besöker han en kebabfabrik tillsammans med Anders Borg där de iklädda overaller
skrattar och har roligt. Som avslutande bilder valdes en bild när han talar på en skola, där fokus
ligger på eleverna, som tittar på Reinfeldt, och Reinfeldt syns i oskärpa bakifrån. Tankarna går att
härleda till liknande bilder på Barack Obama. Den sista bilden visade när Reinfeldt och Filippa
mottar Mona Sahlin med make på en bjudning. Paret Reinfeldt står bredvid varandra, och
Reinfeldt tar i hand med Mona Sahlin, som bockar sig. I bildreportaget om Mona Sahlin väljs bilder
där halva ansiktet täcks av en flaggstång och rubriken härleder till att hon letar stöd hos
mittenpartierna. Andra bilder är när hon stiger ur en valstuga. I bakgrunden syns människor som
inte ser berörda ut, vissa tittar bort, medan Sahlin tittar ur bild. Det hela inramas av en stor svart
yta, eftersom bilden är tagen inifrån en mörk stuga. Reinfeldt framstår i sina bilder som en stark
tydlig man, som har folkets respekt, och att han kan hantera situationer på ett naturligt sätt. Mona
Sahlin framställs istället som att hon väntar på hjälp, gör sitt bästa, men att det inte går hela vägen.
(Marner, 1999. s. 36, Morgan & Welton, 1986. s. 36)
De bilder som används i dagstidningarna, kräver en djupare analys, men i slutändan säger de mer
när de står för sig själva, än de bilder i kvällspressen som ofta ackompanjeras med rubriker och
grafik som ska förankra budskapet. Dagstidningarna tar som sagt ofta upp sakfrågan i sig, och låter
bilden komplettera, ofta för att bevisa att händelsen inträffat, men det går att se mönster även i de
bilderna. Fredrik Reinfeldt framställs i dagstidningarna som en ledare som har sin grupp i ryggen,
medan Sahlin antingen får se ensam och övergiven ut på bild, eller att de rödgröna inte ser speciellt
överens ut. Bilder kan inte visa hela historien. Men de bilder som till slut väljs, får symbolisera
verkligheten och vad som är sanning. (Strömbäck, 2004. s. 48) Kameravinkel, ljus, och bildutsnitt
påverkar hur man tolkar bilden. Varje bild innehåller koder som man på olika sätt konnoterar till,
dessa koder används av tidningarna för att de ska passa till storyns vinkel. (Bissel 2000)
Som tidigare nämnts i teorikapitlet om semiotik återkommer då tidningarna till att utnyttja läsarens
behov av att se verkligt på det de läser, att få uppfattningen om att de nästan varit där vid tillfället.
Detta är inte unikt för enstaka tillfällen utan gör att vi ser på bilder som äkta och ärliga. (Thelander,
2000. s. 145, Carlsson & Koppfeldt, 2008. s. 39)
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8. Slutsats
Syftet med denna uppsats var att genom en djupgående semiotisk bildanalys analysera det bildval
som de fyra stora rikstäckande tidningarna gjorde av Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin de sista
veckorna innan riksdagvalet 2010. För att ta reda på detta frågade vi oss hur Mona Sahlin och
Fredrik Reinfeldt framställdes i bild i dessa tidningar, om det fanns några skillnader i framställningen
av Sahlin och Reinfeldt, samt om det fanns skillnader mellan tidningarnas sätt att framställa dem.
I analysen av vårt resultat går det att skönja en viss skillnad i framställningen mellan Fredrik
Reinfeldt och Mona Sahlin. En skillnad som blir störst i de två kvällstidningarna Aftonbladet och
Expressen. I bilderna av Sahlin syns ett mönster i hur hon framställs. Överlag är bilderna och
rubrikerna om henne ödesmättade och handlar mer om henne som person och hur dåligt det går
för henne och hennes parti, än den politik hon står för. I Fredrik Reinfeldts fall syns samma sak.
Hans politik får stå tillbaka till förmån för artiklar som handlar om honom men där skillnaden är att
han utmålas som en vinnare relativt tidigt i valspurten, samt att bilderna av honom till stor del kan
tolkas som positiva. Det går också att se mönster i hur kampen mellan Sahlin och Reinfeldt visas.
Det rör sig ofta om spelgestaltande artiklar där vem som vann, vem som sa vad och vilka intriger
som skedde efteråt hamnar i fokus, mer än vad som sas i sak. Även bilderna återspeglar den
gestaltningen. I sportens värld används ofta jubel- eller deppbilder för att bildsätta till exempel en
fotbollsmatch. På samma sätt syns ofta bilder på en jublande Reinfeldt och en deppig Sahlin. Några
få gånger, till exempel i debatten om de utförsäkrade, så vinklas det som en liten förlust för
Reinfeldt, men inte som någon direkt vinst för Sahlin. Det hela bildsätts också med vad man kan
tycka är en ganska neutral bild.
I dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är inte spelgestaltningen i fokus. Det går
att se en skillnad i hur Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt bildsätts, men rubrikerna gör inte att man
förankrar en viss tolkning av dem. Går man djupare i bildanalysen går det att se ett mönster även
här, speciellt i bildreportagen om de båda. Bilderna på Sahlin beskriver henne ofta som ensam,
utelämnad och ger en bild av att hon kämpar i motvind, medan bilderna på Reinfeldt konnoterar
till honom som en glad, framgångsrik person som har mångas stöd bakom sig.
Skillnaden mellan de båda i gruppbilder är också intressant, trots att de båda partiallianserna ofta
har ett placeringsmönster när de skall bli fotograferade, så är det inte en situation som gagnar de
rödgröna. Fredrik Reinfeldt framstår som en glad person tillsammans med sina kompisar och står
oftast längst ut av de fyra. Sahlin står alltid i mitten men gruppen känns okoncentrerad och lite
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förvirrad. Kort sagt är det medvetet från tidningarnas sida att välja bilder när Reinfeldt ser stark ut
och är beredd på att en bild tas och att selektivt välja bilder på Sahlin innan eller efter exempelvis en
presskonferens när hon eller de andra inte får en chans att förbereda sig.
I dagstidningarnas nyhetsartiklar används grafik till större del för att förklara sakfrågor där en bild
mer får fungera som komplement. Å andra sidan spekulerar också dagstidningarna ofta i olika
koalitioner som partierna kan sluta upp i, men där alliansen ofta ses som orubblig, medan delar av
de rödgröna spekuleras splittra och gå ihop med alliansen. Detta kan ses som en spelgestaltning,
men bilderna som kompletterar artiklarna kan ses mer som ett bevis på att tidningen var där, än en
bildsättning som bevisar spekulationen.

9. Egna reflektioner
Att kvällstidningar tenderar att utnyttja all yta på ett uppslag anser vi är en del i deras grafiska
formgivning och dess arv. Dagstidningarna tillåter att en person kan ha stort utrymme av ”luft” i
kring sig medan kvällstidningarna fyller den tomma platsen med textblock, rubriker och faktarutor.
Därför kan morgontidningarna till större del spela på sådana känslor som uppstår när en person
står helt ensam i bild. Man kan säga att personen upplevs “naken” framför kameran. Den estetiska
bilden med utsnitt och bildkomposition används mer i dagstidningar. Detta kan bero på att en
dagstidning har en stadig grupp prenumeranter och därmed en säkrad inkomst och att de inte
behöver locka till försäljning med mycket information på varje sida som en kvällstidning inte drar sig
för att göra. Vi tror också att det finns en vilja att gå närmare på person i kvällstidningar för att
locka till läsning.
När det gäller diskussionen om genus tror vi inte att det handlar om att Sahlin som kvinna gestaltas
mer negativt. Det handlar istället om att tidningarna valt sida och att det för en person i motgång
inte är lätt att framställas som positiv när den övergripande bevakningen redan förklarat personen
negativ. Sahlin hade alltså svårt att bli visualiserad som framgångsrik när siffror ständigt visade att
hon var dålig, genusaspekten blev inte viktig, det var snarare viljan att utmåla en vinnare och en
förlorare som blev den grundläggande faktorn. Anledningen till att det blev Sahlin som redan från
början utmålades som förlorare kan ha att göra med tidiga SIFO undersökningar som visade att det
skulle bli jämnt, samt att vi tror att det kan vara lättare att visa Sahlin negativt, än Reinfeldt. Sahlin
har ett bagage med “skandaler” som tidningarna lätt kan återkomma till. Expressen tog till exempel
upp “Toblerone-affären” veckan innan valet där de noggrant förklarade bakgrunden till det. De kan
också bero på missnöje inom partiet. Vi har sett flera artiklar om att Sahlin var utsatt för intern
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kritik, av forna socialdemokratiska ministrar och stadsministrar. Denna kritik klarade sig Fredrik
Reinfeldt ifrån.
Kvällstidningar väljer ofta att spelgestalta valet, och kampen mellan Reinfeldt och Sahlin. Dagen
efter debatten handlade nyheterna mer om vad som hände när kamerorna slutade filma och det
hela bildsätts med en dramatisk bild som dras på ett uppslag. Det blir mer personfiering och valet
handlar mer om person än sak. Dagstidningarna å andra sidan beskriver ofta sakfrågan, men
bildsätter det hela med en grafik som är rätt tråkig. Vi tror att de som lockas att läsa
dagstidningarnas syn på valet redan är rätt insatta och förmodligen såg debatten, medan de som
kanske bäst skulle behöva få kunskap om sakfrågorna, istället får läsa om intriger mellan Reinfeldt
och Sahlin i kvällstidningarna. Valet kommer då att handla mer om vilken person som ska leda
Sverige, än den politik som den personen för. Detta är våra egna tankar.
När vi tänker tillbaka på de flera hundra bilder och sidor vi gått igenom, och återskapar dem i
minnet, så får vi en bild av Reinfeldt som populär hos många, utan skandaler och intern kritik. Samt
att Alliansen som grupp fungerar som en enig enhet, där alla får komma till tals. När vi gör
detsamma om Sahlin får vi en bild av henne som misstrodd, impopulär, och med en grupp som i
sista sekund bildades i panik, och som i själva verket består av starka viljor som vill olika. Med denna
återblick, tycker vi att det finns skillnad i hur de framställdes i de fyra undersökta tidningarna.

9.1 Framtida forskning
Detta år har enligt professor Kent Asp varit unikt i den bemärkelsen att ingen partiledare varit så
utsatt i nyhetsbevakningen under de år han studerat valet. Mona Sahlin har fått otroligt stor negativ
publicitet. Därför föreslår vi att det drivs forskning inom samma område som vi själva gjort men
under en längre tid, alltså under flera val. Det skulle vara intressant eftersom det inte finns så mycket
forskning inom det bildjournalistiska området inom detta i Sverige. Det skulle gå att dra paralleller
till andra länder som forskat inom samma område. Att få se om det finns ett återkommande mönster
i att låta en person bära hundhuvudet bildmässigt vore också intressant för den spelgestaltande
forskningen, inte bara för semiotiken.
Studien skulle också kunna göras med ett genusperspektiv. Om det finns en skillnad i hur Mona
Sahlin och Fredrik Reinfeldt framställts på grund av kön kan vara mycket intressant och få stor
inverkan på debatten kring jämställdhet i Sverige. I och med att Socialdemokraterna och
Miljöpartiet kommer byta partiledare eller språkrör i början av 2011 så finns det en möjlighet att
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antalet kvinnliga partiledare kan förändras i antal från dagens tre (Mona Sahlin, Maria
Wetterstrand och Maud Olofsson) till möjligtvis bara en (Maud Olofsson). Om det skulle innebära
en förändring i bildanvändandet rent genusmässigt, skulle det vara en intressant infallsvinkel.
Att studera hur ofta Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt förekommer i bild under det här valet
skulle kunna vara ett bra komplement till studien. Det kan också bidra till genusforskningen när det
kommer till riksdagsval.
Det viktigaste området vi anser behöver utvecklas är den semiotiska forskningen inom
bildjournalistiken. I det stora källmaterial som vi gått igenom är det ytterst få som kan kombinera
teori och metod. Det är snarare så att metoderna för semiotisk forskning präglats av en individuellt
passande metod för författaren som den personen haft svårt att förklara. Det har därför blivit en
diffus metod för resultaten när ett såpass outforskat område borde få en mer generaliserbart
genomarbetad analysram.
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Bilaga 1
Delar av denotativ analys
Här kommer delar av den denotativa analysen. Vi har valt att inkludera samma sidor som i den
konnotativa analysen. Detta för att visa exempel på hur vi arbetat och hur den denotativa analysen
kan se ut. Anledningen till att vi valt ut delar av den denotativa analysen är på grund av det totala
materialet av den denotativa analysen är på 57 sidor vilket vi anser vara alltför stort för att bifoga.
Den totala denotativa analysen finns dock att tillgå efter förfrågan.

Expressen 13 September.
Sida 1
Stil: Debattbild, nyhetsbild, ettabild.
Form: Kvadratisk, liten bild i bilden, rubrik i bilden. Scenljus, tele på stora bilden, vidvinkel på lilla.
Snett underifrån på stora bilden, rakt på lilla bilden.
Bildinnehåll: Stora bilden: Fredrik Reinfeldt, i bakgrunden syns delar av en studiodekor. Text i
bilden.
Lilla bilden: Mona Sahlin, en bukett röda rosor.
Uttryck: Reinfeldt ler stort och håller ena handen på pannan.
Sahlin har en ihopknäppt min.
Ögon: Reinfeldt tittar snett neråt, Sahlin in i kameran.
Rörelse: Reinfeldt tar sig för pannan, Sahlin håller i en bukett blommor.
Kommunikation: Reinfeldt ser glad ut för något. som att han knappt tror det själv, Sahlin ser ut att
vara på väg därifrån när fotografen tar en ögonblicksbild på henne.
Sida 8-9, flera bilder.
Stil: Nyhetsbild
Form: Breddare över uppslag, rakt på, snett från sidan, blixtljus, vidvinkel.
Bild/text: Flera affischer med slogans syns i bakgrunden.
Bildinnehåll: Fredrik Reinfeldt i höger på bilden. Till vänster syns ryggen av en polis, i bakgrunden
människor.
Uttryck: Reinfeldt har en neutral min, människorna i bakgrunden ler och är glada.
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Ögon: Reinfeldt tittar på polisen, i bakgrunden tittar människor på Reinfeldt, polisen och annat.
Rörelse: Reinfeldt har båda händerna uppsträckta, ena handen med knuten näve och en bukett
blommor i andra handen. I bakgrunden sträcker människor händerna i luften, vissa med
valaffischer fyllda med slogans.
Kommunikation: Det ser ut som om Reinfeldt firar, människorna i bakgrunden firar med honom
och polisen måste hålla bort folkhopen.
Mindre bild på samma uppslag med egen underrubrik.
Stil: Nyhetsbild
Form: breddare, tele, rakt på. placering av Sahlin enligt gyllene snittet.
Bildinnehåll: Mona Sahlin som går bredvid ett tåg. I bakgrunden människor som går åt olika håll.
Uttryck: Sahlin ser letande ut.
Ögon: Sahlin som är längst till vänster tittar på tåget till höger.
Rörelse: Sahlin går.
Kommunikation: Sahlin verkar leta ett tåg för att åka iväg.
Mindre bild i botten på samma uppslag.
Stil: Nyhetsbild, debattbild
Form: Breddare, tele, scenljus.
Bildinnehåll: Sahlin till vänster, Reinfeldt till höger, de skakar händer.
Uttryck: De ler lätt mot varandra. Sahlin har sitt huvud sänkt, Reinfeldt har sitt huvud högt.
Ögon. Sahlin tittar upp på Reinfeldt, Reinfeldt tittar ner på Sahlin.
Rörelse: De skakar hand.
Kommunikation: Sahlin verkar tacka Reinfeldt.
Expressen 17 september.
Sida 12-13
Stil: Nyhetsbild.
Form: Breddare över uppslag, blixtljus, enda nyhet på uppslaget. vidvinkel. centrumperspektiv
Bild/text: Stapeldiagram med parti-logotyper i övre högra hörnet.
Bildinnehåll: Mona Sahlin längst till vänster i bild, hon håller i en bukett rosor. Mitt i bilden är en
valaffisch av Fredrik Reinfeldt som en tjej bär på och räcker fram till Mona Sahlin. I förgrunden
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syns ett kameraobjektiv. I bakgrunden en massa människor och rödvita flaggor. Det syns en
polismössa längst till höger i bild.
Uttryck: Mona Sahlin ler lite smått och tittar ner på sin bukett. Fredrik Reinfeldts ansikte ler och
tittar in i kameran. Tjejen som håller i valaffischen skriker med öppen mun.
Ögon: Sahlin tittar på buketten, Reinfeldt i kameran och tjejen på Sahlin.
Rörelse: Det ser tumultigt ut och alla ser ut att röra sig.
Kommunikation: Det verkar vara lite stökigt, som en demonstration. Sahlin är i kamerornas
blickfång men Reinfeldt är också där, som affisch.
Expressen 18 september
s. 20-21
Bild i artikeln
Formaspekter:
Stil: Ögonblicksbild, nyhetsbild
Form: Kvadratisk, en spalt, i artikeln, röda rosor, fågelperspektiv
Bildinnehåll: Privat person och Sahlin i fokus i bilden, person skymtas i bakgrunden
Sahlin står tillsammans med en privatperson, till höger i bild, blickarna rätt i kameran, personen har
en hand på sin axel dock inte Sahlins, Sahlins mun stängd, ser fokuserad ut på kameran,
En bild tagen för personen tillsammans med Sahlin
s. 20-21
Formaspekter:
Stil: Nyhetsbild, ögonblicksbild
Form: Vidvinkel, utomhus, dagsljus, en bro bildar en diagonal linje genom bilden, blå klocka vänstra
hörnet, tio spalt över hela uppslaget
Bildinnehåll: Sahlin närmast i fokus, två personer i bakgrunden, en klocka oskarp i vänstra hörnet
Sahlin tittar till höger i bild, munnen är stängd, medveten om fotografen, nära, ser allvarlig ut
Personerna i bakgrunden och Sahlin verkar titta åt samma håll
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Aftonbladet 31 augusti
Sida 6-7
Stil: Nyhetsbild, montage.
Form: Bild över uppslag, huvudnyhet, tele, montage, dagsljus. Bilden är dragen med största delen av
bilden på höger sida.
Bild/text: Grafik i form av ett diagram tvärs över bilden, just under Mona Sahlins mun.
Diagrammet får upp och ner för att i högra delen gå kraftigt neråt i form av en pil. Tillägg i slutet av
pilen med siffror i procent. En tidsaxel under diagrammet.
Bildinnehåll: Mona Sahlin, telebild på hennes ansikte i profil.
Uttryck: neutral uttryck, hon kisar med ögonen som att hon spanar efter något.
Ögon: Huvudet är vridet åt höger och hon tittar rätt ut ur bilden åt höger.
Kommunikation: Att hon tittar åt höger kan ha något att göra med diagrammet i bilden.
Aftonbladet 10 september
s. 10-11
Bild längst till vänster
Formaspekter:
Stil: Nyhetsbild, debattbild
Form: tele, breddare, scenljus, studiomiljö, rödfärgad bakgrund, kantig pratbubbla i mitten med text
i, två spalt, till vänster på sidan, ovanför artikeln
Bildinnehåll:
Förg, bak: delar av en person skymtar i förgrunden till vänster, Sahlin längst till vänster och R till
höger i bild, båda i fokus, med en bardisk emellan sig
Uttryck: Sahlin ler med öppen mun, ögonen kisar, händerna vilar ihopknäppta på bardisken,
Reinfeldt står med kroppen lite vänd till vänster mot Sahlin, blicken vilar på samma person som
Sahlin tittar på, munnen ler men är stängd, händerna knäppta på bardisken
Kommunikation: De är med i en debatt mot varandra
s. 10-11
Formaspekter:
Stil: Nyhetsbild, ögonblicksbild
Form: Vidvinkel, breddare, sex spalt över uppslaget
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Bildinnehåll:
Förg, bak: Sahlin och Reinfeldt bredvid varandra, personer och inomhusmiljö i bakgrunden,
De står i en dörr båda två och inramas av den svartmålade karmen och miljön runt dem
Uttryck: Sahlin tittar mot fotografen, medveten om situationen, munnen är ihopknäppt, ögonen
kisar lite svagt, hon håller armarna bakom ryggen,
Reinfeldt står bredvid Sahlin med huvudet vänt till vänster mot henne, blicken mot Sahlin, halvt
slutna ögon, munnen lätt öppen, armarna längs kroppen,
Kommunikation: De kommer ut genom dörren tillsammans och ser ut som att de precis diskuterat
något
Aftonbladet 18 september
s. 6-7
Formaspekter:
Stil: Nyhetsbild, ögonblicksbild
Form: Vidvinkel, breddare, scenljus, sex spalt över uppslaget,
Bildinnehåll:
Förg, bak: Reinfeldt till vänster i förgrunden, i mitten av bilden Sahlin och Wetterstrand, fotograf i
bakgrunden
Uttryck: Reinfeldt tittar snett nedåt och framåt åt höger i bilden, knäppta händer på bardisken
framför honom, munnen stängd med ett svagt leende
Sahlin vänd mot Wetterstrand, blundar, ler med stängd mun, ansiktet i profil, armen lite om
Wetterstrand,
Wetterstrand har armen lite om Sahlin, ler med öppen mun, blundar, kroppen vänd mot Sahlin,
den andra armen instucken i bakfickan
Kommunikation: Reinfeldt ser lurig ut, som att han tjuvlyssnar på vad de säger bakom honom,
Wetterstrand och Sahlin stöttar varandra.
Svenska Dagbladet 27 augusti
sid 1
Stil & form: Nyhetsbild, politiker, ögonblicksbild,
breddare, svagt lutande, vidvinkel, scenljus,
Alliansen logga i bilden, Mitt i sidan och störst
Bildinnehåll: Maud Olofsson i förgrunden, Fredrik Reinfeldt i bakgrunden, verkar förbereda sig för
något.
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Olofsson medveten om kamerans position. Oförberedd på att det tas en bild. Reinfeldt tittar långt
bort, ser fokuserad ut, båda är mitt i bild, Reinfeldt höjer armen, Maud tar på sig glasögonen,
Maud står framför Reinfeldt men är inte i fokus, Reinfeldt är i fokus.
sid 6-7
Stil & form: Nyhetsbild, politiker, ögonblicksbild
beskuren kvadratisk, vinjetterad, vidvinkel, naturligt ljus
förgrund, bakgrund, personer mitt i bild
centralperspektiv
trespaltar, del av ett uppslag
Bildinnehåll: Olofsson, Hägglund i förgrunden, Reinfeldt och Björklund i fokus, fotografer i
bakgrunden.
Glada, samtalande, de tittar på varandra, mittemot varandra, verkar känna varandra
reinfeldt lutar sig fram, Reinfeldt har knäppta händer,
Reinfeldt och Björklund är i fokus och verkar viktigast men det verkar inte finnas någon hierarki
inom gruppen på 4 personer.
Svenska Dagbladet 29 augusti
sid. 25
Stil & form: Reportagebild, vidvinkel
helsida, stående, höjdare,
lätt lutande, dagsljus, framifrån
Gullmarsplans-skylt
Bildinnehåll: Reinfeldt i fokus, medveten om att han blir fotograferad, porträtt, folk i bakgrunden
ögonkontakt, blicken rakt in i kameran, glad och nöjd.
Reinfeldt mitt i bilden. Reinfeldt har händerna bakom ryggen och en arm med en mikrofon
kommer in i bilden. Han verkar i fokus för situationen.
Dagens Nyheter 5 september
s. 8-9
Stil & Form: nyhetsbild, porträtt, stor bild på helsida, höjdare, dagsljus, grodperspektiv, flaggstänger
bildar linjer rakt genom bilden, röda flaggor, grå himmel.
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Bildinnehåll: I förgrunden är en flaggstång i mitten av bilden, Sahlin står strax bakom i fokus, flera
flaggstänger i bakgrunden med hus och delar av röda flaggor och en stor grå himmel längs bort.
Sahlin tittar långt bort i bild. avslappnad och fokuserad. Delar av huvudet täckt av flaggstången.
Dagens Nyheter 11 september
s. 8-9
Stil & form: Nyhetsbild, ögonblicksbild, breddare, tio spalt över ett uppslag, vidvinkel, dagsljus,
tagen inifrån och ut, personerna som syns är inramade av ett fönster,
Bildinnehåll: I förgrunden är det en tjock svart ram som avslutas med fönster som ramar in Sahlin i
fokus och personer i bakgrunden. Sahlin med ryggen till kameran, vänd lite åt vänster, blicken mot
någon, ser ut att lyssna, munnen stängd, persons huvud med öronsnäcka sticker upp i bilden mer till
vänster, folksamling med press i bakgrunden tittar på samma person Sahlin tittar på, Sahlin står
ovanför folksamlingen som på en scen.
Dagens Nyheter 16 september
s. 14
Stil & form: Montage, nyhetsbild, sammansatt av två bilder, porträtt, beskurna, Sahlin och Rs
blickar bildar en linje genom bilden, tre spalt på övre delen av sen sida, grafik med text och röda
samt blå färger, partiloggor, sned bild, rak bild
Bildinnehåll: I fokus är Sahlin och Reinfeldt, med loggor och grafik skiljs de åt.
Sahlin har stängd mun, har fokuserad min, blicken är riktad mot Reinfeldt, nederst i bildkanten, ser
upp mot Reinfeldt, Reinfeldt har stängd mun med ett leende, har en glad min, blicken tittar lite
förbi Sahlin men neråt, är högst upp i bildkant,
Sahlin och Reinfeldt ser ut att vara i en debattsituation med den ena högre upp än den andra.
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Bilaga 2
Kodschema för bildanalys på denotativ nivå.
Genom att gå igenom bilden i dessa steg blir bilden analyserad genom att de olika tecken som ingår
i bilden översätts och sätts i ord. Vid de tillfällen en rubrik inte uppfylls, helt enkelt inte finns med,
ignoreras den och man går vidare till nästa rubrik.
Beskrivning av olika komponenter/element av bilden, denotation
Datum: Datum då tidningen trycktes
Sida: Aktuell sida som analyseras
Stil och form i bilden:
-Stil: Genre, typ av bild, exempelvis; Reportagebild, nyhetsbild, sport, porträtt
-Form: vinkel, beskärning, komposition-linjer, ljussituation, kontraster
-Grafiska aspekter: linjer, färger, typsnitt, etc
-Förhållande Bild/text inuti bilden
-Position: Bildens position och storlek
Bildinnehåll:
-Förgrund/bakgrund
-Beskriv tingen och/eller varelserna och deras miljö och relation
För människor i bild:
-Uttryck
-Ögonkontakt, blick
-Position
-Fysisk kontakt
-Kroppslig rörelse
-Inbördes position och vad det kommunicerar (om fler personer)
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