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Abstract 
 

Tite l :  Fångade i blåsväder - En semiotisk bildanalys med utgångspunkt i genusperspektivet av 
hur Håkan Juholt och Mona Sahlin visuellt framställdes i media i samband med politiska 
affärer. 
 
Seminar iedatum: 2012-01-20 

Inst i tut ion: Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall 

Rapporttyp: C-uppsats, kandidatnivå 

Författare: Erika Berglund och Linda Eliasson 

Handledare: Elisabeth Stur 

Examinator: Maria Nilsson 

 

Bilder är bland det första som fångar tidningsläsarens uppmärksamhet och forskning visar att bilder i högre grad 

än den skrivna texten drar till sig uppmärksamhet. Därav kan bilden av en politiker som framställs på ett 

ofördelaktigt sätt i pressbilder påverka publikens uppfattning av denne. I sin tur påverkas hur vi som väljare tar 

ställning till dennes politik, då väljare tar ställning i politiska frågor ur det som ligger närmast i minnet. En 

fotografs bilder kan aldrig vara helt objektiva avbildningar eftersom fotografen väljer bildvinkel och avgör i vilket 

ögonblick bilden tas, dock anses bilder som starka bevis. Bilden blir en slags bekräftelse av att en händelse ägt 

rum när läsaren inte själv kunnat närvara på plats.  

Vårt syfte med denna studie var att genom semiotiska bildanalyser av bilderna som publicerats i Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet undersöka den visuella framställningen av 

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt och partiets tidigare ledare Mona Sahlin. Detta möjliggör en 

kvalitativ, jämförande studie med utgångspunkt i ett genusperspektiv. En jämförelse har även gjorts för att se hur 

den visuella framställningen av dessa två politiker skiljer sig i dags- och kvällspressen och vilka utmärkande 

bilder som förekom. I Håkan Juholts fall analyserades bilder från perioden 7-23 oktober 2011 då det 

uppdagades att han tagit ut felaktiga bostadsbidrag och i Mona Sahlins fall undersöktes perioden 10-15 

november 2010 i samband med hennes beslut om att avgå som partiledare. Vi kom genom vår studie fram till 

att de båda partiledarna avbildades på skilda sätt. Mona Sahlin har fotograferats närmare än för Håkan Juholt 

som fotograferats längre ifrån. I Håkan Juholts fall har också hans blick många gånger varit fäst i kameran och 

en känsla av självsäkerhet och trygghet förmedlades genom bilderna vilket inte i Mona Sahlins fall då hon 

utstrålat skam och frånvaro. Bildvinklar mellan de båda har skilt sig åt, vilket vi tror grundar sig i invanda mönster 

hur kvinnor och män fotograferas och att vi tolkar det som att tidningarna slutligen väljer att publicera sådana 

bilder som förstärker skillnaderna. 

 

 

Nyckelord: bild, bildanalys, semiotik, denotation, konnotation, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, genus, visuell gatekeeping, mediedrev, medielogik, framing, priming, gestaltning, Håkan 

Juholt, Mona Sahlin, politisk journalistik, partiledare, politiska affärer, Juholtaffären, Tobleroneaffären 
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1. Inledning och problembakgrund 

När tidningsläsaren väljer att läsa tidningen är rubriken tillsammans med bild och bildtext det som ögonen 

orienterar sig mot vid en snabbläsning för att fort ta del av den viktigaste informationen på sidan (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008, s. 41). Fotografer och reportrar på tidningsredaktioner följer våra folkvalda makthavare hack i 

häl och porträtterar dem utifrån olika vinklar. Diskussionen om hur bildens makt påverkar vår syn på olika 

samhällsföreteelser är ständigt aktuell. Forskning i sin tur visar att läsaren inte bara dras till bilder mer än ord, 

utan också kommer ihåg bilder bättre (Newton, 2008, s. 98). Under en period då politikerna hamnar under lupp 

och granskas intensivt bör därför bilden spela en än mer betydande roll i framställningen av personen i fråga. 

Författaren Susan Sontag resonerar i boken Om fotografi (1981) om hur fotografier förser oss med bevis. När 

människor hör talas om något men betvivlar det, tycks det bevisat när vi får se ett foto av det. Varje enskild 

fotograf har begränsningar och krav på sig själv i det fotografiska arbetet, men oavsett tycks ett fotografi ha en 

mer exakt relation till verkligheten än vad exempelvis tavlor och konstverk har, även om dess är subjektiva verk. 

Vidare menar Sontag:  

 

”Genom	  att	  bestämma	  hur	  en	  bild	  bör	  se	  ut,	  genom	  att	  föredra	  en	  exponering	  framför	  

en	  annan,	  påbördar	  fotografer	  alltid	  sina	  motiv	  en	  normativ	  värdering.	  Fastän	  

kameran	  i	  en	  mening	  faktiskt	  fångar	  verkligheten	  och	  inte	  enbart	  tolkar	  den,	  är	  

fotografier	  lika	  mycket	  en	  tolkning	  av	  världen	  som	  målningar	  och	  teckningar	  är”	  

(Sontag, 1981, s. 16-17).	  

	  

Medieforskaren Åsa Kroon påstår att när en politiker gått över gränsen eller i samband med en politisk skandal 

kan bilden ses som extra betydelsefull. Bilder är viktiga verktyg för journalistiken, speciellt när medierna vill 

framställa någon som skyldig men också för att skapa ett bestående intryck av personer, situationer och 

händelser. Läsarna tar del av bilderna och ser dem med text, rubrik, tillhörande layout och säkerligen registrerar 

läsarna bilderna och ger dem betydelse på det omedvetna och medvetna planet (Kroon, 2007, s. 105). 

Tidningsredigeraren i sin tur formar nyhetssidorna så att text och bild ska integrera med varandra, till stor del 

skapas läsarens verklighetsuppfattning utifrån detta. Rubriken kan förstärka och förankra bildens innehåll som 

får läsaren att uppmärksamma detaljer i bilden, men bilden kan likväl påverka exempelvis rubrik och ingress 

(Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, s. 132-133, Ekström & Moberg, 2008, s. 22-24).  

 

Åsa Kroon har studerat genusperspektivet i en politisk skandal kring Gudrun Schyman och hur hon bildmässigt 

gestaltades under de tre dagarna innan hon avgick som partiledare för Vänsterpartiet 2003. Kroon kunde se att 

kvällstidningarna använde sig av bilder som en dominerande ingrediens och tydligt vinklade bilder och rubriker 

som “Hennes dagar är räknade” vilket förstärkte gestaltningen av Schyman på ett negativt sätt (Kroon, 2007, s. 

101). De senaste åren har vi fått se ett flertal exempel på mediernas sätt att agera då en förtroendevald politiker 

hamnar i blickfånget, den senaste incidenten inträffade nu i höstas. Den 7 oktober 2011 avslöjade Aftonbladet 

att Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt “bidragsfuskat”. Han anklagades för att ha fått för hög 

ersättning för dubbla boenden som han delar med sin sambo, då han egentligen bara hade rätt till hälften av de 

pengar han fått. Juholt påstod att han inte var medveten om reglerna kring detta. Den efterföljande veckan blev 
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detta något som många medier valde att rapportera om. Håkan Juholt blev Mona Sahlins efterträdare då hon 

avgick den 25 mars 2011. Under sin tid som verksam politiker har Mona Sahlin många gånger hamnat i 

blåsväder. Periodvis har hon varit utsatt för intensiv bevakning, inte minst i samband med Tobleroneaffären 

1995. Det var under sin tid som arbetsmarknadsminister som Mona Sahlin vid flera tillfällen använde statens 

kontokort för privata utlägg. 

 

Det som sker när ett stort antal medier uppmärksammar en aktuell incident är det som kan kännetecknas som 

ett mediedrev. Medierna beskriver också den angelägna affären på ett snarlikt sätt, de uppmärksammar samma 

aspekter, understödjer likartade infallsvinklar och formulerar samma frågor. Ett mediedrev utmärks av en 

framstående medierapportering i ett flertal medier och med en relativt partisk rapportering kring det aktuella 

ärendet. Förutom detta måste frågan behandlas under en bestämd tid, under lämpligt utbredd tid för att återge 

en dramatisk process med en oberäknelig utgång (Nord, 2001 s. 26). 

 

	  

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att genom semiotisk analys av bilder undersöka skillnaderna i gestaltningen och 

framställningen av Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt under perioden för hans så kallade 

“krisveckor” i oktober 2011 och Socialdemokraternas tidigare ledare Mona Sahlin dagarna innan hon 

meddelade sin avgång i november 2010. Genomgående kommer denna studie göras med utgångspunkt i ett 

genusperspektiv. Bilderna av de två politikerna jämförs och ställs mot varandra i analysen för att se hur en 

kvinnlig och manlig politiker framställs på bild i de utvalda tidningarna Aftonbladet, Expressen samt Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Syftet är vidare att kunna se hur dagspressen och kvällspressens bevakning 

skiljer sig i förhållande till varandra i den bildmässiga framställningen.  

 

Studier av bilder i mediedrev och politiska affärer är sällsynta och detta manar till att närmare studera hur medier 

väljer att visuellt framställa en politiker i blåsväder. Den tidigare forskningen har till största del studerat den 

visuella framställningen av politiker med utgångspunkt i valsammanhang, därav är det av vikt att undersöka 

bilder av politiker under en period då aspekter av valet inte har samma påverkan. 
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1.3 Frågeställningar 
 

Vi har nedan formulerat tre frågeställningar: 

 

Hur var den visuella rapporteringen kring Håkan Juholt och Mona Sahlin i en dagstidning respektive i en 

kvällstidning?  

 

Utifrån ett genusperspektiv, på vilket sätt skiljer sig den visuella gestaltningen av Håkan Juholt och Mona Sahlin i 

de utvalda tidningarna? 

 

Vad är utmärkande för de bilder som använts under dessa två politiska affärer? 

 

När vi i denna studie talar om dagstidningar och kvällstidningar avgränsar vi oss till de två ledande svenska 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet samt två av de största morgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Vidare kommer vi att titta på bilder för perioderna 7-23 oktober 2011 för Håkan Juholt samt 

10-15 november 2010 för Mona Sahlin. 

 

2. Teori 
 

 

2.1 Teoriavsnittets disposition 
Teorin inleds med medielogiken om konkurrensen inom medieföretagen och hur medierna får publikens 

uppmärksamhet. Sedan behandlas begreppet mediedrev som handlar om att ett antal medier producerar 

liknande material och driver mot samma mål. Genusaspekten tar avstamp i teorin om samhällets könsroller och 

vidare hur det avspeglas i mediernas framställning av politiken. Vidare handlar framing och priming hur medierna 

väljer att forma och gestalta nyheterna, därefter på vilket sätt läsarna uppfattar och påverkas av dem. 

Avslutningsvis behandlar vi bilden i avsnittet om visuell gatekeeping för att sedan avsluta med teorin om 

semiotik, där tolkning av bilder är i fokus. Flera av de aktuella begreppen går i många avseenden samman med 

varandra.  
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2.2 Medielogiken 
 

Medierna har inflytande över människors tankar och uppmärksamhet. Det sker dagligen en kamp inom 

medieföretagen för att få människors uppmärksamhet. Kampen har blivit hårdare då mediekanalerna har ökat i 

omfattning. Det blir ett överskott av information som leder till ett underskott av uppmärksamhet. Konkurrensen 

är därför hård bland medieföretagen som blir beroende av att producera konkurrenskraftigt innehåll (Strömbäck, 

2004, s.129). Medieforskaren Jesper Strömbäck hänvisar vidare till David Altheide och Robert Snow som 

formade begreppet medielogiken på 1970-talet. Strömbäck tillsammans med Altheide och Snow menar, för att 

få mediernas uppmärksamhet måste man först anpassa sig till medierna och deras logik. Organisationen och de 

interna arbetsvillkoren på arbetsplatsen spelar in, samt normen och behovet av uppmärksamhet (Strömbäck, 

2004, s. 129-131). 

 

Forskaren Maria Wendt har studerat hur partiledare framställdes i text och bild under valbevakningen 2006. Hon 

ifrågasätter också den kritik som riktats mot hur medierna framställer, förvanskar och personifierar politiken. 

Wendt menar att medierna kanske inte i lika stor grad längre behöver framställa politiker på ett visst sätt, utan 

politikerna framställer sig själva på ett sätt som stämmer väl in i medielogiken. Det krävs att de politiska 

aktörerna anpassar sig till medierna för att få fram sina budskap. Vidare ger hon exempel på den borgerliga 

alliansen som valde att visa upp sig hemma hos Maud Olofsson badandes i badtunna vid bildningen av det nya 

samarbetet, eller som när Folkpartiet lät trycka upp valsedlar formade som löpsedlar för att få publikens 

uppmärksamhet (Wendt, 2011, s. 115-117). 

 

Uppmärksamhet är något som kvällspressen är i särskilt behov av. Kvällstidningarna baserar sin försäljning på 

lösnummer och dagstidningar på prenumerationer, kvällstidningar trycks även senare än dagstidningar 

(Nordström, Åstrand, 1999, s. 22-23). Vid försäljning av lösnummer är det sensationella även viktigt. Sådant 

material kan dock ses som tvivelaktigt och ryktesspridning kan uppstå, i slutändan kan tidningen själv få stå till 

svars. Carl-Adam Nycop, en av Expressens grundare menar ändå att det som står sig längst och säljer bäst är 

sanningen (Nycop, 1996, s. 9, 27). 

Kvällstidningar gör dock en annan slags nyhetsvärdering. Kvällstidningarna valde t ex att publicera en mängd 

artiklar på Monica Lewinsky-affärer medan dagstidningarna endast gav affären liten publicitet. Det fanns även 

löpsedlar som antydde att Lewinsky blivit med barn med Clinton, men så inte var fallet (Nordström, Åstrand, 

1999, s. 23-25). Ett annat exempel på kvällspressens iver att sälja lösnummer är budskapet på löpsedlarna om 

att Gudrun Schyman skulle spela in erotisk porrfilm med sin man och att hon var ”villig och kåt”, då det enligt 

Schyman inte var frågan om något sådant (Kleberg & Widestedt, 2002, s. 95-96). Dessa exempel visar att 

kvällstidningar spetsar till sitt material för att få publikens uppmärksamhet (Strömbäck 2009, s. 177). 

 

Den som utformar både löpsedlar och sidorna i tidningen är tidningsredigerarna. När journalisten samlat in sitt 

material och formulerat texten är det dags för redigeraren att göra sitt jobb. Text och bild formges för att passa 

innehållet och ändamålet, liv och spänning ges genom att skapa dramaturgi i redigeringen. Layouten formas 
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och rubriker väljs. Att välja de slutgiltiga bilderna är många gånger redigerarens uppgift och ibland finns inte 

bildredaktör att tillgå (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, s.132-133 ). Kvällstidningar och dagstidningarnas 

layout skiljer sig åt. Rubriker är större och mer framträdande i kvällspressen, inte sällan med korta citat som lätt 

kan missuppfattas då de tagits ur sitt sammanhang och bilderna är stora och enkla, ofta beskurna (Pettersson, 

2001, s. 64-65). 

 

2.3 Mediedrevet 
 

Termen mediedrev behandlar medieforskaren Lars Nord i sin rapport Statsråden och dreven. Begreppet 

används idag i huvudsak för att beskriva mediernas tillvägagångssätt och handlande vid politiska skandaler. Det 

handlar om att få bytet fällt, en hetsjakt där media driver “offret” åt samma håll med syftet att få, i det här fallet 

politikern, att avgå. Denna liknelse är en beskrivning av mediernas agerande vid sådana här situationer. För att 

dra denna liknelse vidare kan även avgångna statsråd och kommunalråd ses som det besegrade, fällda 

villebrådet. Begreppet mediedrev förekommer också i amerikansk medielitteratur, då villebrådet liknats vid 

pirayor eller hajar. Uttrycket “feeding frenzy” har lanserats av medieforskaren Larry S. Sabato (1991) vilket kan 

jämföras med det svenska begreppet. “Feeding frenzy” beskriver effekten att få dödliga fiskar att stöta på ett 

sargat, blodigt offer (“if it bleeds, try to kill it”) vilket liknas vid vad som sker vid ett mediedrev. 

Stimmet/flocken/drevet definieras av Sabato som mediebevakningen och att denna mediebevakning består av 

en grupp kritiska journalister som försöker framställa samma skandal eller affär. Detta är ett slags förlopp då 

drevet ofta bedrivs överdrivet och ibland ohämmat och okontrollerat. Exakt hur många journalister som utgör ett 

drev avstår Nord att fastslå, han refererar till Sabato som hänvisar till att vi känner igen ett drev när vi ser det, t 

ex i TV- mediet (Nord, 2001 s. 25-26). 

 

Medieforskarna Sigurd Allern och Ester Pollack har tillsammans med ett flertal medieforskare belyst i 

Skandalenes Markedsplass vad de anser definierar ett mediedrev. Det är en intensiv utbredd rapportering som 

bedrivs med kritisk inriktning mot en eller flera personer, institutioner eller organisationer. Ofta används 

anklagelser riktade mot personen i fråga och kränkningar vilket kännetecknar en skandal. I drevet ingår flera 

redaktioner och nyhetsmedier, dessa beskriver händelsen utifrån samma perspektiv och använder samma 

vinklingar och dramaturgi. Rapporteringen sker över en viss tid och utgången på drevet är oförutsägbar (Allern & 

Pollack, 2009, s 11) 

 

Vidare beskriver Allern och Pollack också karaktäristiska egenskaper för politiska skandaler. Ett generellt drag är 

att dessa skandaler konstrueras och iscensätts av nyhetsredaktioner och har ofta utseendet av just ett drev. 

Nyhetströskeln för den information som bekräftar den redan etablerade tolkningsramen för händelsen sänks. 

Ofta är ett fåtal tidningar och kvällstidningar särskilt aktiva vid drev, detta för att möjliggöra en personfokuserad 

dramatisering (Allern & Pollack, 2009, s. 22-23). Kvinnor i politiken har blivit fler, vilket också betyder att de 

politiska affärerna med kvinnliga politiker i huvudrollen har blivit fler. Författarna menar dock att toleransnivån för 

kvinnliga ledare som skandaliseras är lägre, de förväntas visa mer känslor, annars blir kvinnan kritiserad. Även 
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om både män och kvinnor är utsatta för skandaler i medierna utsätts inte män lika hårt. Allern och Pollack tar 

sedan ett exempel om att ett flertal svenska manliga politiker anlitat svart arbetskraft och ändå kunnat stanna 

kvar i politiken medan en kvinnlig svensk kulturminister fått avgå då hon inte betalt TV-licens (Allern & Pollack, 

2009, s. 201-202). 

 

 

2.4 Genus 
 

“Man föds inte till kvinna, man blir det” uttryckte den franska filosofen Simone de Beauvoir på 1940-talet. Kön är 

biologiskt betingat och något vi föds med. Genus är en social och kulturell konstruktion. Så inleder författarna 

Linda Fagerström och Maria Nilsson sin bok Genus, medier och masskultur (Fagerström & Nilsson. 2008, s. 7). 

Män i politiken blir i de flesta fall framställda som enbart politiker och sällan beskrivs deras yttre attribut så som 

hårfrisyr, klädval och annat i medierna. Kvinnor blir däremot framställda utifrån sitt utseende och modersroll 

istället för som professionella politiker (Jarlbro, 2006, s. 60-64). Forskarna Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse 

menar genom att tala i termer som politiker och kvinnliga politiker, fotboll och damfotboll, popband samt 

tjejband är något som är mer regel än undantag i samhället. De språk som många gånger används av 

människor i vardagen sätter män som norm och kvinnan som det specifika och avvikande (Wendt Höjer & Åse, 

1996 s. 8). Forskarna berättar också om jämnlikhetsteoretiker och skillnadsteoretiker som har olika åsikter. De 

hänvisar till Judith Butler som menar att ju mer vi talar om kvinnor som en särskild underordnad grupp och ju 

längre människor fortsätter att tala i termer om kvinnor och män så fortsätter förtrycket. Medan postmoderna 

feminister talar om att ifrågasätta de rådande “identitetsformeringarna” för att kunna upplösa och möjliggöra att 

nya identiteter skapas (Wendt Höjer & Åse.1996 s. 32-34). 

 

En av forskarna som belyser genusperspektiv i bild är Anja Hirdman. Hirdman menar att bilder på människor kan 

innehålla många olika komponenter, några av de centrala är färger, gester, blickar och ansiktsuttryck. Det är av 

betydelse vilka beståndsdelar en bild är uppbyggd av för att vi ska få förståelse, associationer och en viss 

relation till den avbildade. Kroppsretorik som gester och poser är av betydelse hur vi uppfattar den 

fotograferade. Det finns något som Hirdman kallar för kroppsretoriska “genusscheman” som åskådliggör 

föreställningarna om kvinnor och män. Inom pressfotografin porträtteras ibland män och personer från 

samhällets elit med bortvänd blick tillsammans med handrörelser för att exempelvis uttrycka kontroll och 

engagemang. Handen vid hakan kan t ex förmedla mannen som koncentrerad och eftertänksam. “Vanliga” 

människor tittar många gånger in i kameran. En konvention menar Hirdman är att kvinnor fotograferas tittades i 

kameran med leende för att framstå som oproblematiska och lättillgängliga (Hirdman, 2002, s. 48-51). Även i en 

studie från 2002 av Maria Edström Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv urskiljer hon mönster 

kring hur kvinnor respektive män på chefspositioner blir fotograferade. Hon hävdar att bildval och bildvinklar i 

media ibland förstorar och förstärker skillnaderna mellan kvinnor och män som har chefspositioner. Kvinnor 

porträtteras ovanifrån, ofta leende vilket kan kopplas samman med att betraktaren får ett slags övertag och de 
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kvinnliga cheferna blir mindre hotfulla än männen. Männen i sin tur blir många gånger fotograferade med blicken 

på väg ut ur bild och de ler inte i samma utsträckning (Edström 2002, s. 23-25). 

 

Medieforskaren Åsa Kroon har studerat hur dags- och kvällspressen valde att bildmässigt framställa Gudrun 

Schyman innan hon avgick som partiledare för Vänsterpartiet 2003. Maria Edström och Åsa Kroon kunde se 

mönster kring hur medierna använder sig av schabloner och stereotypisering i texterna. Även bilderna till 

artiklarna har innehållit vissa element som förstärker känslor som skam, skuld och ensamhet. I Aftonbladet 

publicerades det till exempel en bild på Schyman där hon står med huvudet böjt med händerna bakom ryggen, 

detta kan tolkas som att hon skyldigt väntar på sin dom (Kroon, 2007, s. 103). 

 

Forskaren Maria Wendt kunde efter sin undersökning tydligt se att det handlade om personifiering i 

valbevakningen. Kampen mellan partierna och den enskilda vinnaren och förloraren var tydlig. Rubriker som 

”Persson knockad” och ”Tittarna i natt: En klar seger för Reinfeldt” förekom. Fokus på partiledarnas familj, 

bakgrund, civilstånd, fritidsintressen och ålder var tydlig i de flesta av tidningarna som undersöktes. I 

artikelserierna om partiledarna fanns i de flesta fall en personlig journalistik med tillhörande faktaruta. I Svenska 

Dagbladet fanns däremot inte en lika stor fokusering i brödtexten på den personen bakom partiledarrollen, men 

bredvid artikeln fanns även där en faktaruta som innehöll personlig information. Personifiering och intimiseringen 

var märkbar för både de kvinnliga och manliga politikerna enligt Wendt, men kvinnorna blev i större grad 

skildrade på ett personifierat sätt (Wendt, 2011, s.121). 

 

Ett fotografi som kan ses som ett exempel på att bilder kan framkalla uppståndelse i media är bilden då samtliga 

partiledare närvarade vid en fotografering efter en partiledardebatt 2010. Mona Sahlins hade sin dyra röd-rosa 

väska bredvid sig i bilden. (Svenska Dagbladet, 2010-01-21). I en artikel i Dagens Nyheter får 

konsumtionsforskaren Magdalena Petersson komma till tals, hon menar att det med stor sannolikhet inte hade 

uppmärksammats i media om en man hade visat en dyr tillhörighet på bild: 

 

“Det	  uppfattas	  som	  onödig	  lyx	  med	  kvinnors	  handväskor	  samtidigt	  som	  mäns	  

konsumtion	  snarare	  uppfattas	  som	  investeringar,	  som	  något	  viktigare.	  Det	  är	  ett	  

tydligt	  exempel	  på	  hur	  genuskodade	  våra	  tolkningar	  av	  konsumtion	  är”.  

 (Dagens Nyheter, 2010-01-22) 
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2.5 Framing och priming 
 

Då media har för avsikt att framhäva ett ämne och därmed övertyga sin publik att anta ståndpunkt i en fråga, 

uppmärksammas och betonas vissa frågor och specifika flöden av argument - en process känd som framing. 

Enligt framing-teorin konstruerar människor sina uppfattningar om politik med hjälp av hur media bygger upp 

sina gestaltningar av verkligheten. Massmedia ramar in verkligheten och detta kan förklaras som 

konstruktioner/rekonstruktioner av förhållanden utanför medierna. Framing-teorin undersöker också effekter på 

individnivå av mediernas sätt att gestalta olika fenomen och roller. Det innebär i huvudsak selektion och att 

framhålla specifika företeelser, att välja några aspekter av en upplevd verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text. (Balnaves, Donald & Shoesmith, 2009, s, 67) 

 

I studien The primes of our times? : An examination of the “power” of visual images har David Domke, David 

Perlmutter och Meg Spratt studerat hur människor bearbetar och tar emot mediala meddelanden. Ett urval av 

79 försökspersoner fick läsa en nyhetsartikel om Vietnamnkriget samt också se en visuell bild av samma 

händelse som artikeln behandlar. Detta för att kunna se huruvida individers kognitiva och känslomässiga tankar 

och överväganden påverkas av visuella bilder i media. I sitt resultat konstaterar författarna att nyhetsbevakning 

som innehåller visuella bilder har större förmåga än enbart text att framkalla reaktioner. Bilder har en särskilt 

stark förmåga att “utlösa” redan etablerade tankar hos människor, detta i nästa steg främjar en vidare 

aktiveringsprocess i våra medvetanden genom vilken vi uppfattar och förstår den sociala och politiska 

omgivningen. Den expanderande forskningen inom “priming” har bekräftat att medierapporteringen har denna 

förmåga (Domke, Perlmutter & Spratt 2002, s. 19). 

 

Begreppet priming handlar om att media kan förändra våra åsikter och beteenden genom att påverka vilka 

tankar människor lägger vikt vid, därmed påverkas också vår bedömning av en händelse. Media aktiverar vissa 

uppfattningar i människans medvetande. Genom att media använder specifika ord då de exempelvis utmärker 

en nyhetshändelse som en tragedi eller skandal, aktiveras mentala konstruktioner hos publiken. 

Framing och Priming är två relaterade begrepp. Framing gör viss information i en nyhetsartikel mer framträdande 

och tonar på samma sätt ned vikten av annan information. Priming är den mekanism som stärker nyheten 

genom att händelsen framkallar känslomässiga reaktioner (Balnaves, Donald & Shoesmith, 2009, s. 67-68, 

McQuail, 2005, s. 514). 
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2.5.1 Gestaltningar av politik 
Det finns inget stöd i forskningen att medierna är en direkt avspegling av verkligheten, det är snarare en 

rekonstruktion. Det begränsade formatet som medierna håller sig inom och det faktum att verkligheten är 

obegränsad resulterar i att likhetstecken aldrig kan sättas mellan medierna och verkligheten (Strömbäck, 2004, 

s. 41). Inom politik är mediernas sätt att gestalta nyheter kanske mer framträdande än inom andra områden. Det 

förekommer inom det här området fyra alternativa gestaltningar av politik. Spelgestaltningar avses när 

journalistiken fokuserar på politik som ett spel mellan vinnare och förlorare i kampen om makt. Motsatsen till 

denna är sakgestaltningar när journalistiken är orienterad mot sakliga förhållanden, vad som har hänt i 

verkligheten. Journalistiken kan fokuseras på skandaler, skandalgestaltningar, som framhäver moraliskt eller 

juridiskt klandervärda beteenden hos politiker. Till sist förkommer också gestaltningar av politiken som trivia. När 

politik handlar om något trivialt som inte har med politik att göra alls eller har sakpolitisk betydelse, men som 

ändå gäller eller infattar politiker (Strömbäck, 2004, s. 167). 

Som en påföljd av detta sjunker journalistikens informationsvärde, vilket i sin tur försvårar för människor att via 

journalistiken inhämta information om var partierna står i olika sakfrågor. När politik gestaltas som ett spel blir en 

ytterligare konsekvens att människors misstro mot politiker förstärks och aktiveras (Strömbäck, 2009, s. 184). 

 

 

 

 

2.6 Visuell gatekeeping 
 

Bilden sedd genom våra ögon är en verklighet, och den bild som fångas genom kameralinsen och som sedan 

publiceras i en nyhetsartikel, visar en annan verklighet. Kameran anses i teorin objektiv, men att i nästa steg ta 

en helt objektiv bild är enligt antropologen Margaret Mead omöjligt. Efter en observation konstaterade Mead 

tillsammans med antropologen Gregory Bateson att: 

	  

“Även	  om	  en	  kamera	  placeras	  på	  ett	  stativ	  för	  att	  spela	  in	  automatiskt	  måste	  den	  vändas	  i	  en	  viss	  riktning	  vid	  en	  

viss	  tidpunkt	  som	  inkluderar	  och	  exkluderar	  viss	  information”	  (Newton, 2008, s. 6)	  

 

 

Författaren Julianne H. Newton redogör för sex olika nivåer inom gatekeeping; textredaktör, bildredaktör, 

redigerare, marknadsdirektörer och utgivare. Bildredaktören är i regel ansvarig över de visuella aspekterna av 

nyhetsrapporteringen. De avgör vilka fotografer som ska bevaka olika händelser, de granskar de fotograferade 

bilderna samt beslutar om vilka bilder som publiceras och fastställer en policy för hantering vid arkivering av 

bilder. 
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Vidare beskriver Newton hur bildredaktören intar rollen som gatekeeper långt innan en händelse fotograferas. 

Processen kan börja redan långt innan själva händelsen äger rum, med en idé i redaktörens huvud, 

specifikationer för fotouppdraget och valet av fotograf som genomför jobbet. 

 

“An	  important	  idea	  in	  mass	  communication	  theory	  is	  that	  the	  real	  power	  of	  a	  news	  

operation	  resides	  with	  the	  gatekeepers:	  those	  who	  control	  the	  flow	  of	  information	  by	  

deciding	  what	  to	  assign	  and	  what	  to	  run,	  when	  and	  where	  to	  run	  it,	  and	  how	  the	  story	  

will	  be	  framed”	  (Newton, 2008 s. 75-76).	  

 

På en nyhetsredaktion finns ett flertal portar som bilder måste passera innan de slutligen publiceras i tidningen. 

Innan en bild placeras i en artikel genomgår den en urvalsprocess, denna process börjar hos fotografen, vidare 

till bildredaktören och sedan till redigeraren. De intar rollen som visuella gatekeepers. De har uppgiften att 

avgöra vilka nyheter som passerar in genom porten och vilka som inte gör det. En del händelser har lättare att 

passera in genom grinden än andra. Varje dag inträffar mängder av händelser och få av dessa bevakas av 

media. En redaktion styrs av vad publiken är intresserad att läsa om och det som får nyhetsvärde innefattas ofta 

av aktualitet, närhet, effekt eller konsekvens, intresse, konflikter, sensationalism, framträdande ny information, 

något avvikande eller ovanligt (Shoemaker & Vos, 2009, s. 24-25). Vidare beskriver författarna Bruce A. Williams 

and Michael X. Delli Carpini i sin studie Unchained reaction- The collapse of media gatekeeping and the Clinton–

Lewinsky scandal, hur journalisternas roll som gatekeeper många gånger är komplex i synnerhet vid en rådande 

politisk skandal. På redaktionen arbetar man under stress för att snabbt ta fram material och information 

strömmar från många olika håll. Rollen som gatekeeper blir problematisk och att skilja på underhållning och 

nyhet, vad som är relevant fakta och inte blir här snabbt en svår uppgift. (Williams & Delli Carpini, 2001, s 61, 64) 

 

 

Newton lyfter fram ett exempel inom visuell gatekeeping: på en stor rikstäckande tidning inleds planeringen inför 

bevakningen av ett stort val flera veckor, upp till månader i förväg. Hur många fotografer kommer att tilldelas 

jobbet att bevaka händelsen och med vilken position fotograferna ska ha. Frilansfotografer är uppradade för att 

komplettera de ordinarie fotograferna och utrustningen iordningställs. På valdagen, går samtliga till sina 

uppdrag, filmar eller fotar för de tilldelade uppdragen och håller ett öga på om något oförutsägbart inträffar. En 

sådan stor händelse resulterar i ett stort antal exponeringar. Varje enskild fotograf gör ett urval av bilderna, 

dessa ska sedan passera samtliga gatekeepers, det slutgiltiga urvalet görs sedan i det flesta fall när fotografen 

inte längre är på plats. Bildredaktören tolkar händelsen utifrån bilderna och gör ett val, utan att ens ha varit 

närvarande vid händelsen, och denna bild publiceras i tidningen. Den slutliga bilden är i många fall långt ifrån att 

representera den upplevelse som fotografen, som varit på plats, har av företeelsen (Newton, 2008 s. 76-77). 

Bilden filtreras genom portarna och de visuella gatekeepers har till uppgift att göra ett antal val. De väljer bilder 

för publicering och därtill avgör de också vilka bilder som exkluderas. 

Med utgångspunkt i de centrala nyhetsvärderingarna väljs bilder ut med gatekeeperns personliga åsikter om 

bildinnehållet, normer för nyhetsredaktionen och den press som personen i denna position arbetar under 

påverkar också dessa val. Under denna process går många gånger den journalistiska objektiviteten förlorad 

(Bissel, 2000, s. 82).   
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2.7 Semiotik  
 

Världen är fylld av tecken som vi tolkar; bilderna i tidningarna vi läser, TV-program vi ser, bilder vi möts av i 

vardagen, eller vägmärket som vi lärt oss betyder att vi ska sakta in för gående. Fotografier kan väcka minnen 

och engagera men också påverka känslor och skapa associationer. Betraktaren ger bilden en betydelse som 

grundas i kulturella och personliga associationer som utgörs av tecken. Vid studerandet av tecken och dess 

betydelser kan semiotiken användas som redskap. Var semiotiken har sina rötter är inte helt fastställt. Lingvisten 

Ferdinand de Saussure, filosofen Charles Sanders Peirce och författaren och litteraturforskaren Roland Barthes 

är några de kända namnen inom semiotiken från 1900-talet. Barthes la tyngdpunkt på tolkning av bilder. Bilder 

ska ses i sitt politiska, sociala och kulturella sammanhang för att kunna tolkas (Ekström och Moberg, 2008, 

s.17-25, Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, s. 9-17, Lindberg, 2006, 113-114). 

 

Fotografer har genom tiderna tagit bilder som bidragit till att göra ögonblick historiska. Nyhetsbildens funktion är 

många gånger att visa en händelse genom att vara på rätt tid och plats för att visa att något faktiskt har hänt 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008, s. 39). När dagstidningen eller kvällstidningen hamnar i läsarens händer tolkar och 

betraktas bilderna och texten läses. Tolkningen av bilder är en subjektiv process och det finns inga självklara rätt 

och fel. Däremot så finns det en rad vägledande begrepp inom semiotiken: 

 

En symbol kan vara något som människor kommit överens om så som trafikmärken och vardagssymboler. 

Index är däremot något som skapas ur ett orsakssamband som skidspår i snön eller rök från eld. Ikon kan vara 

något som liknar och för tankarna till Jesus på korset men i själva verket är något annat (Rose, 2007, s. 83, 

Lindberg, 2006, s. 115, Carlsson och Koppfeldt, 2008, s. 33). Begreppet förankring behandlar hur bilden 

förankras när den ses med tillhörande rubrik, bildtext och brödtext, men en bild kan likväl förankra text 

(Nordström, Åstrand, 1999, s. 37-38). Ett ytterligare begrepp inom semiotiken är privat association. Detta 

begrepp hänvisar till att människans kulturella associationer även innehåller helt privata sammankopplingar, 

dessa är enbart förknippade med de egna upplevelser och erfarenheter som varje enskild individ har (Hansson, 

Karlsson, Nordström, 2006, s. 29). 

 

3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
Kvalitativ bildanalys är metoden som är aktuell för vår studie. Den ger möjlighet att eftersöka innehåll som är dolt 

under ytan, att göra djupare analyser efter intensiv läsning av de valda enheterna (Esaiasson et al. 2007, s. 237). 

En kvalitativ metod ger också utrymme att även tolka bilderna tillsammans med den tillhörande rubriken. Dessa 

faktorer är de som läsaren orienterar sig mot vid en snabbläsning för att ta del av artikelns viktigaste information 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 41). En kvantitativ metod hade inte varit att föredra då vi gjort djupgående 
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studier av bilder samt tolkat med tillhörande rubrik. Vid ett kvantitativt tillvägagångssätt söker man efter 

frekvenser och utrymme, hur ofta eller hur mycket något förekommer. Ofta baseras kvantitativa undersökningar 

på jämförbara uppgifter om ett stort antal analysenheter, dessa analyseras sedan med hjälp av tabeller och 

siffror (Esaiasson et al. 2007, s 223). I vår studie eftersöker vi inte mängd. Att genomföra bildanalysen med 

kvantitativ utgångspunkt och då analysera massan eller mängden bilder är inte aktuellt för oss, dock har vi i 

presentationen av analysenheterna använt tabeller i syfte att göra materialet lättöverskådligt. 

 

Att vidare nå ett generaliserbart resultat är inte ändamålet för vår studie då vi undersökt två specifika fall och 

bilderna i dem. Eftersom vi gör djupare och mer ingående analyser av ett mindre antal bilder anser vi att dessa 

är för få för att generaliseras, vilket inte heller är tanken. Efter att ha tagit del av metodlitteratur anser vi att den 

semiotiska bildanalysen är bäst lämpad för att svara på de frågor vi söker. 

 

3.2 Urval och avgränsningar 
 

I analysen arbetar vi med ett urval där fyra tidningar ingår. Vi fokuserar på de två ledande svenska 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet samt två av de största morgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. I och med att dessa fyra tidningar har höga läsarsiffror, samt anses som ledande inom 

bevakningen av nyheter (Nord, 2001, s. 11) menar vi att dessa tidningar är de mest relevanta att studera för den 

tidsperiod då Håkan Juholt bevakades i samband med “bidragsskandalen” samt den period som det 

rapporterades kring Mona Sahlin dagarna före hon meddelade sin avgång i november 2010. Därav bortser vi 

från lokaltidningar i vår undersökning då de inte når ut till publiken i lika stor utsträckning. 

 

I samband med att vi skapat oss en översikt av analysmaterialet kan vi klart se att det blir ett omfattande 

underlag att behandla. I ett första steg går vi igenom samtliga bilder i de utvalda tidningarna för de aktuella 

perioderna. Med samtliga bilder menar vi både bilder inuti tidningen samt förstasidor. Nyheter som placeras på 

första sidan av en tidning anser vi får en central plats även inuti tidningen, det är den nyhet som dominerar 

tidningen och betraktas som den viktigaste. Tidningens förstasida ska nå ut till mottagaren och uppmana till 

vidare läsning. Denna sida har också den mest visuella och framträdande form och utseende (Becker 2000, s. 

132-133). Slutligen görs ett strategiskt urval av ett mindre antal bilder för djupare analys. 

 

I det första steget av analysen går vi således igenom alla bilder denotativt i tidningarna, dock har vi valt att 

exkludera alltför små bilder i urvalet. I små bilder blir detaljer och miljö svårt att uttyda. Det är de stora bilderna 

som är av vikt för denna studie. En stor bild definierar vi som de som minst täcker en bredd på tre spalter i 

tidningen eftersom det är de stora bilderna som främst drar till sig läsarnas uppmärksamhet. (Nordström & 

Åstrand, 1999, s. 27). Montage i artiklar, såsom en frilagd bild av en kropp kan täcka mindre än tre spalt, dessa 

inkluderar vi ändå i urvalet då de bilderna är tilldragande eftersom miljö och övriga föremål har skurits bort och 

den frilagda kroppen genom detta blir framträdande. 
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Valet av de två fallen för denna studie, de två partiledarna kan vi motivera med att Håkan Juholt granskades av 

flera medier och här användes bland annat “Juholtaffären” som ett samlingsbegrepp i rapporteringen, medierna 

utgjorde ett drev och under ett antal dagar i början av oktober 2011 bevakades Håkan Juholt intensivt. Juholt är 

också en man och har nyligen tillträtt som partiledare. 

Mona Sahlin valde vi för att hon många gånger hamnat i mediernas blickfång. Efterdyningarna av 

”Tobleroneaffären” tenderar att fortfarande dyka upp i tidningarna och medierna verkar på nytt ge liv åt 

skandalen. Dagarna innan Sahlin meddelade sin avgång den 15 november 2010 dominerades bevakningen av 

artiklar med Mona Sahlin och rubriker med ord som “avgå” var inte ovanliga. Vi ville i vår analys ha två aktuella 

händelser och därav valdes inte ”Tobleroneaffären” eller liknade skandaler kring exempelvis Gudrun Schyman 

som också är kvinna och har varit partiledare. Detta också på grund av den alltför stora tidsskillnaden mellan 

fallen. En kvinnlig politiker var dock en förutsättning för studien då vi behandlat genusperspektivet. Flera andra 

kvinnliga politiker har avgått i samband med skandaler och affärer men då vi ville ha ett aktuellt fall och en 

politiker med positionen partiledare blev Mona Sahlin vårt slutgiltiga val. 

 

I urvalet har vi undersökt material som publicerats i tidningarnas huvuddel, alltså är separata delar så som kultur, 

näringsliv, ekonomi, nöje, sport samt helgbilagor exkluderade. I urvalet ingår inte ledarsidor, debattsidor, 

krönikor eller andra artiklar författade av politiska kommentatorer då dessa spalter ofta är medvetet vinklade och 

journalistens personliga åsikter framträder i texten. De tillhörande bilderna här kan vara arkivbilder, bilder som 

tagits ur sitt sammanhang och montage som är vinklade efter texten. Den här typen av bilder är inte aktuella för 

studien. 

 

I vår analys bortser vi från de bilder och artiklar som de fyra tidningarna publicerat på sina webbsidor. 

Webbartiklar kan ändras och tas bort i efterhand samt att materialet blir alltför svåröverskådligt om 

webbtidningarna ingår i urvalet. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 
 

Ett antal utvalda bilder kommer att analyseras djupgående genom semiotikens konnotativa analys och tolkning. 

Bilder av Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt och hans företrädare Mona Sahlin kommer ingående att 

undersökas för den period då de stod i mediernas blickfång. Bilderna vi valt ut från dessa perioder i fyra 

tidningar studeras och analyseras, därmed mäter vi det vi sagt oss mäta. (Esaiasson et al. 2010, s. 64) Vi har 

undersökt kännetecken i politiska affärer som kan liknas vid ett mediedrev och tagit del av tidigare forskning 

kring bildens roll i mediedrev för att kunna peka på tendenser hos detta fenomen. Detta för att komma fram till 

beskrivande och förklarande slutsatser rörande begreppet mediedrev och politiska affärer för de två aktuella 

fallen och bilder i dessa.  

 

Om det är möjligt att genomföra vår analys på nytt och komma fram till samma resultat för att mäta reliabiliteten, 

är något som vi har svårt att fastställa. Reliabiliteten kommer att påverkas av att vi i analysen av bilder tolkar 

dem utifrån kulturell erfarenhet, då våra egna känslor och individuella tolkningar har en viss en inverkan. Våra 



 

 18 

personliga observationer och kulturella associationer gör det komplext att analysera bilderna utan att vara 

subjektiv. Även om det delvis är en förutsättning för analysen att vi kan relatera till olika element i bilden, är vårt 

huvudsakliga mål emellertid att sträva efter att vara objektiva i den mån det är möjligt (Fiske, 2009, s. 119-120). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

I utgångsläget har en genomgång av samtliga sidor i de utvalda fyra tidningarna genomförts. För Håkan Juholt 

har detta gjorts för datumen 7-23 oktober 2011. För Mona Sahlin gick vi igenom hela november månad 2010 

för att kunna säkerställa vilka datum som var aktuella. I den period som flest artiklar förekom, 10- 15 december 

2010, blev också de datum som användes för analysen. Tidningssidorna hämtades och sparades ned från 

Mediearkivet Retriever. Totalt två sidor saknades för de undersökta perioderna och dessa fick vi tillgång till 

genom att kontakta berörd redaktion via mejl. 

 

 

 

3.5 Semiotisk bildanalys 
 

Den semiotiska bildanalysen består i första hand av två steg; denotation och konnotation. Genom att använda 

den semiotiska analysmetoden avläses vad som faktiskt finns i bilderna, den del i semiotiken som kallas för 

denotation, för att se vilka mönster som återkommer i bildmaterialet (Carlsson, Koppfeldt, 2008, s. 18). Bilderna 

delar vi in i kategorier efter återkommande teman. Strategiskt väljs bilder ut för konnotation, som är den djupare 

analysen där vi tolkar tecken och underliggande betydelser. Vid konnotation är det våra tolkningar och kulturella 

associationer som får komma till tals. Dessa nivåer ska dock alltid ses i förhållande till varandra (Hansson, 

Karlsson, Nordström, 2006, s. 28). Privata associationer försöker vi i största mån att undvika. 

 

3.5.1 Denotativ nivå 
 

Vid semiotikens första nivå denotation avläses bilderna utifrån det som direkt kan uppfattas i bilden, och ges en 

neutral bildbeskrivning. Bilderna analyseras och vi får en förståelse för bildens grundbetydelse så som utsnitt 

och form översätts i ord och kategorier. Detta steg blir den inledande och förberedande fasen inför den 

konnotativa nivån där vi går igenom ett mindre antal bilder och tolkar dem. Denna genomgång gör vi med 

utgångspunkt i och med vägledning av Anders Carlsson och Thomas Koppfeldts Visuell retorik (2008) och 

Gillian Rose Visual Methodologies (2007). Robin Benigh och Johan Engmans c-uppsats The winner talkes it all 

(2010) har också varit till hjälp vid utformning av denotativ mall. (Se bilaga) 
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3.5.2 Konnotativ nivå 
 

På denna djupare analysnivå lyfts sådana tecken som hos betraktaren har en djupare innebörd, tecknet 

konnoterar. Konnotation är sambandet mellan det underliggande tecknet och det överordnade innehållet 

(Kjørup, 2004, s. 21).  

I det första steget, den denotativa analysen har vi undersökt ett urval av totalt 113 stycken bilder. Här finns 42 

bilder av Mona Sahlin samt 71 bilder av Håkan Juholt. För att kunna gå vidare till den konnotativa analysen har 

vi återigen tittat närmare på bilderna för att få en översikt över materialet, kunna se några återkommande 

mönster samt om några utmärkande bilder förekommit. Vi har strategiskt efter detta valt ut 16 stycken bilder. 

Detta mindre urval har vi gjort för att kunna gå in djupare i varje bild i den semiotiska analysen. 

Ett stort urval av bilder är inte vad vi här strävar efter. Inom semiotiken är det inte någon ambition att kvantitativt 

mäta bilder, eller att finna bilder som är statistiskt representativa för en större population (Rose, 2007, s 79). 

 

Privata associationer är även en del av den konnotativa nivån. I analysen kommer denna typ av associationer att 

skapas när vi tolkar bilderna och dessa har privata anknytningar som utgörs av våra individuella upplevelser som 

väcks när vi ser en bild. Vi strävar inte efter att tillämpa våra egna privata associationer i den semiotiska 

analysen. Även om det kan bli svårt att till hundra procent vara objektiv i något så komplex som tolkning av 

bilder. Vårt mål är dock att vara så sakliga i våra tolkningar som är möjligt och inte blanda in egna upplevelser i 

den konnotativa nivån.  

 

3.6 Metodproblem 
Vi gör konnotativ analys av bilderna i vårt urval. Denna konnotativa nivå av den semiotiska analysen är komplex 

och medför viss problematik, detta är vi väl införstådda med men utifrån vår bakgrund definierar vi bilderna och 

tolkar dem. Under analysarbetet bär vi med oss individuella, sociala och kulturella konventioner, likväl som 

inlärda symboler. Redan vid första anblick får vi en viss känsla för en bild med utgångspunkt i den samlade 

kunskap, erfarenhet och de mentala bilder vi har när vi tolkar dem (Fogde, 2010 s. 179-183). Vi upplever bilder 

på olika sätt utifrån tidigare upplevelser och bilder har skilda betydelser för varje individ. Innebörd och de 

konnotationerna vi har till bilder hör samman med tidigare erfarenheter och upplevelser (Fiske, 2000, s. 62). I vår 

studie är det nödvändigt att behandla bilderna utifrån den konnotativa nivån. Då vi är angelägna att se hur 

Håkan Juholt och Mona Sahlin gestaltas är enbart den denotativa nivån alltför grundläggande och ger inte 

möjlighet till analys och tolkning av ett djupare innehåll i bilderna. 

 

Kontentan av ovanstående resonemang är att det finns vissa faktorer som talar för att våra privata individuella 

tolkningar kan bli alltför framträdanden och medföra att studien blir subjektiv i för stor utsträckning. Vi har strävat 

efter att undvika detta genom användbara metoder där vi bryter ned de olika betydelsebärande elementen i 

bilden för att förhindra att våra egna personliga tolkningar påverkar analysen i allt för stor grad (Fogde, 2010, s. 

182-183). Vi har båda diskuterat mycket om vad vi känt inför de bilder vi ska tolka och tolkat bilderna så 

noggrant som möjligt.  
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Andra svårigheter som uppstod i samband med insamling av materialet är bland annat att det fattades sidor från 

Mediearkivet Retriever, vilket ändå snabbt gick att fixa vid kontakt med redaktionerna. Det var ett stort material 

och många sidor att titta på i de fyra tidningarna. Att sedan gå igenom 113 bilder denotativt var en tidskrävande 

process som tog mycket energi, men som var nödvändig för att välja ut de 16 bilder som tolkades i samband 

med konnotationen. För att välja ut bilder till konnotation delade vi som tidigare skrivits, in bilderna i kategorier 

och för att göra detta lade vi utskrivna bilder över ett stort golv för att få en så bra översikt som möjligt. Detta var 

inte lätt, men efter noga överväganden blev de valda bilderna de, enligt oss, bästa tänkbara. 

 

 

 

 

 

4. Resultatpresentation 
 

4.1 Presentation av analysenheternas omfång, antal och fördelning 
 

I följande avsnitt finns de sexton stycken bilder som analyserats konnotativt. Till varje bild finns en tillhörande 

denotativ beskrivning som följs av den djupare semiotiska bildanalysen. Genomgående i analysen presenteras 

först en bild av Håkan Juholt som följs av en bild av Mona Sahlin. Bilderna som valts är av samma kategori och 

har likheter med varandra. Vi har medvetet valt bilder av Juholt och Sahlin som kan ställas emot varandra i en 

jämförelse med utgångspunkt i genusperspektivet. Detta resulterade i att 6 av de totalt de 10 bildkategorierna 

finns representerade. Det väsentliga i denna studie var att möjliggöra en jämförelse utifrån en genusaspekt, 

detta motiverar att några bildkategorier är exkluderade i det slutgiltiga urvalet.  

 

I urvalet av de 16 bilderna har vi sedan strävat efter att nå variation i urvalet och att bilderna skulle representera 

den större mängden bilder från det första urvalet. Vi kunde se att vissa karakteristiska element och teman 

återkom kontinuerligt, kategorier som intervju på språng, montage, paparazzi, porträtt, presskonferens, på 

språng och utifrån detta valde vi bilder som kunde representera dessa teman. Kategorin porträtt hade ett högt 

antal hos båda fallen därav har denna kategori även ett högre antal i det slutgiltiga urvalet. 

 

Vidare är samtliga tidningar representerade i den semiotiska analysen bortsett från Expressen i Mona Sahlins 

fall. Expressen var också den tidning som hade ett mindre antal bilder på Sahlin. Men vi eftersträvade en jämn 

fördelning mellan bilder från kvälls- och dagspress i urvalet, då vi även undersökt tendenser och skillnader 

mellan hur tidningarna gestaltar de två utvalda fallen. Därav har vi 7 stycken bilder från dagstidningar samt 9 

stycken bilder från kvällstidningar i urvalet. Vi är medvetna om att det i det stora urvalet finns ett mindre antal 

bilder av Mona Sahlin och här vill vi därför återigen poängtera att mängden inte är viktig för denna studie, det 

väsentliga är att urvalet gjorts omsorgsfullt och korrekt på ett sådant sätt att det är representativt för den större 

population av bilder som vi utgick ifrån. 
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I tabellform presenteras här analysenheternas omfång, antal och fördelning. 

 

De två tabellerna nedan redogör för hur vårt totala urval av de 113 bilderna är fördelat över de fyra analyserade 

tidningarna samt hur fördelningen ser ut över de 10 kategorierna.  

 

 Aftonbladet Expressen Svenska Dagbladet Dagens Nyheter 

Håkan Juholt 17 25 18 11 

Mona Sahlin 17 7 11 6 

 
 Arrangerad 

intervju 
I bilen Intervju 

på 
språng 

Montage Paparazzi Porträtt Press-
konferens 

På 
språng 

Ögon-
blick 

Övrigt 

Håkan 
Juholt 

4 5 15 8 2 10 7 5 7 8 

Mona 
Sahlin 

0 4 6 4 2 14 4 4 3 1 

 
Det två tabellerna nedan visar hur fördelningen i urvalet de 16 bilder som semiotiskt analyserats ser ut.  
 

 Aftonbladet Expressen Svenska Dagbladet Dagens Nyheter 

Håkan Juholt 1 2 4 1 

Mona Sahlin 4 0 1 3 

 

 Intervju på 
språng 

Montage Paparazzi Porträtt Presskonferens På språng 

Håkan Juholt 1 1 1 3 1 1 

Mona Sahlin 1 1 1 3 1 1 

 
(För förklaring till begreppen som används i analysen och tabellerna se bilaga) 
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4.2 Semiotisk bildanalys 
 

Svenska Dagbladet fredag 14 oktober 2011, förstasida 

Denotativ beskrivning: 

På Svenska Dagbladets första sida finns ett porträtt av 

Håkan Juholt. Bilden är en höjdare där Håkan Juholt är 

placerad i nedre högra hörnet, bilden är tagen rakt 

framifrån. Det är ett halvkroppsutsnitt och i bakgrunden 

syns ett svart tyg. Håkan Juholt ser ut att sitta ned och han 

har sin högra hand mot munnen. Hans blick är riktad 

framåt något till höger och han är ensam i bilden. Rubriken 

“Alla medel är tillåtna inom S för att få bort en partiledare 

man inte gillar” täcker större delen av den svarta ytan i 

bilden. Två mindre underrubriker finns i bilden samt 

Socialdemokraternas logga och en mindre bild av en 

journalist.  

 

 

 

Bildanalys 

Håkan Juholt har ett fokuserat uttryck och ser ut att grubbla, att hans kroppshållning och handen mot 

munnen förstärker det intrycket. Genom att han är placerad i det nedre högra hörnet ger det intrycket 

att han är liten, rubrik, loggor och underrubriker tynger ned honom och ger känslan att han bär 

mycket på sina axlar. Hans blick och koncentrerade uttryck ger känslan av att han är fokuserad på sin 

uppgift. Trots att han har mycket på sina axlar låter han sig inte knäckas. Samtidigt förstärker det 

svarta skynket bakom Håkan Juholt en tung och dyster känsla. 

 

Rubriken i bilden är stor och negativ mot Håkan Juholt. Rubriken är ett citat av journalisten som finns 

på ett litet porträtt där personen tittar bort från Håkan Juholt ut till vänster i bilden och vi tolkar det 

som om personen motsätter sig S-ledaren. Socialdemokraternas röda symbol har fått en central plats 

i bilden, den röda färgen sticker ut. 
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Dagens Nyheter torsdagen den 11 november 2010, förstasida 

Denotativ beskrivning: 

På Dagens Nyheters första sida syns en höjdare som är ett porträtt av Mona Sahlin. Hon är placerad i 

det nedre högra hörnet, bilden är tagen framifrån, 

något ovanifrån. Utsnittet är skuret vi vid magen. I 

bakgrunden finns flera tomma stolar placerade så att 

en diagonal utgörs över bilden. Mona Sahlin ser ut att 

sitta ned och sin vänstra arm stödjer hon mot något. 

Hennes blick är sänkt och riktad till höger ut ur bilden. 

Rubriken “Mona Sahlins hemliga plan” är placerad i 

toppen av bilden, över stor yta. Två underrubriker finns 

i bilden med tillhörande text.  

 

Bildanalys 

Mona Sahlin har ett bekymrat och nedstämt uttryck, 

med den vänstra armen stödjer hon sig mot något som 

om hon vore utmattad och måste stödja sig för att orka 

stå. Genom att hon är placerad i det nedre högra 

hörnet blir Mona Sahlin förminskad i bilden. De tomma 

stolarna i bakgrunden ger en känsla av att hon är ensam och blivit lämnad kvar. Rubriker och text 

utgör en något nedtyngande effekt på henne. Mona Sahlins tröja är starkt röd, färgen skulle kunna 

symbolisera makt, dock når budskapet inte fram genom hennes sänkta blick som inger ett osäkert 

och undvikande intryck. Samtidigt förstärks det tunga dystra intrycket av den mörka bakgrunden. 

 

Rubriken i toppen av bilden beskriver att Mona Sahlin har en hemlig plan, dock stämmer detta inte 

överens med bildvinkel och hennes svaga uttryck. Känslan av att hon skulle vara en stark person går 

inte fram.  
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Aftonbladet lördagen den 15 oktober 2011, sida 8-9 

Denotativ beskrivning: 

Här är en breddar över uppslaget där Håkan Juholt finns i bilden. Bilden är tagen under en intervju på 

språng. Utsnittet är ganska tajt och skuret vid bröstet. Håkan Juholt står och blir intervjuad och 

journalister och fotografer står tätt runt honom och han blir inramad i bilden. Håkan Juholt är placerad 

något till höger om mitten av bilden. Hans blick är säker och fäst till höger mot en journalist. På Håkan 

Juholts ansikte faller ett starkt blixtljus. Rubriken “Räddad av talet” är skriven med versaler och täcker 

hela uppslagets övre del.  

 

Bildanalys 

Håkan Juholt inger ett nöjt och säkert 

intryck samtidigt som han känns lugn. 

Trots att har står omringad av journalister 

som pressar honom med frågor, är hans 

uttryck stabilt. Håkan Juholt är placerad 

något till höger om mitten av bilden och 

på det sättet som bilden är beskuren och 

komponerad blir journalisterna små i 

förhållande till honom. Att Håkan Juholt är inringad av reportrar och fotografer förstärks något av att 

bilden är tajt beskuren runt honom, dock genom att journalisterna bara delvis syns i bild gör detta att 

de känns mindre hotfulla emot honom. Blixtljuset som faller på Håkan Juholt kan jämföras med en 

strålkastare riktad mot honom, och han är den viktiga personen. Vinjetteringen i bilden förstärker 

ytterligare att Håkan Juholt är den centrala i bilden och tar samtidigt bort fokus från journalisterna.  

 

Rubriken som täcker uppslaget i toppen “Räddad av talet” förstärker intrycket att han “klarat sig 

undan” och att han är nöjd med sig själv och sitt tal. Den gröna väggen och listen bakom Håkan 

Juholt lutar något och ger ett ostadigt intryck, dock så kompenseras detta av den gröna färgen som 

förstärker det lugna intrycket i bilden och hos Håkan Juholt.  
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Aftonbladet fredag den 12 november 2010, sida 8-9 

Denotativ beskrivning: 

Mona Sahlin finns på en breddare över uppslaget. Bilden är tagen vid en intervjusituation på språng. 

Utsnittet är skuret vid halvkropp. Mona Sahlin befinner sig utomhus. Situationen på bilden är tagen 

när hon är på väg någonstans och på bilden står journalister vid båda sidor om henne och håller fram 

diktafoner. Hon är placerad något till höger i bilden. Blicken är sänkt och riktad åt vänster. Ett svagt 

blixtljus faller på Mona Sahlin. Rubriken “Nobbad - av Red Ed” är skriven med versaler och täcker hela 

uppslaget.  

 

Bildanalys 

Mona Sahlin ger ett intryck av att vara 

besvärad av journalisterna, munnen är 

något öppen och hon ska förmodligen 

svara på journalisternas frågor. Hon 

kisar med ögonen som om en blixt eller 

liknande bländar henne, detta förstärker 

det besvärade uttrycket. Bakgrunden 

och miljön runt Mona Sahlin är rörig, två 

personer går förbi bakom henne och 

mannen tittar med en skeptisk blick på 

henne. Även journalisten till vänster i 

bilden tittar på henne och den röriga 

omgivningen tillsammans med Monas Sahlins undvikande blick konnoterar till att hon flyr undan. Att 

bakgrunden är ljus gör att allt som finns runt henne drar till sig uppmärksamheten och det röriga 

intrycket förstärks.  

 

En rubrik täcker uppslaget och lyder “Nobbad - av Red ed”, den är negativ mot Mona Sahlin och 

ordet “nobbad” är laddat och det framstår som om Mona är den enda som blivit nekad att träffa 

Labours nye ledare i London, här har de lyckats att förankra bilden av Sahlin tillsammans med 

rubriken. 
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Expressen måndagen den 10 oktober 2011, sidan 14-15 

Denotativ beskrivning: 

Bilden av Håkan Juholt är ett montage som är en breddare över ett uppslag. Bilden är tagen rakt 

framifrån och utsnittet är skuret strax under midjan. Blixljus faller på Håkan Juholt, glödlampsljus 

kommer bakifrån och bilden är kraftigt vinjetterad. Håkan Juholt befinner sig i någon form av trapphus 

eller korridor. I bakgrunden syns några andra människor. Han är placerad till vänster i bilden och 

blicken är fäst framåt till höger ut ur bilden. Rubriken “Nu sviker väljarna” är skriven med versaler och 

täcker hela uppslaget. 

 

Bildanalys 

Håkan Juholt har ett fokuserat uttryck, 

han ser samlad ut och vi tolkar det som 

att han på väg någonstans. Hans 

kroppshållning är något framåtlutad 

samt nacken är även böjd. Han håller 

sin högra hand på sitt vänstra bröst 

som om han ber om förlåtelse och visar 

att han är ödmjuk. Hans blick ger ett 

koncentrerat uttryck och en säkerhet 

inför målet han är på väg till.  

I bilden till höger ligger ett flertal textblock, S-loggan finns även här. En röd pil kommer in från vänster 

och går över bilden i övre kanten och mot textblocken går pilen nedåt. Fyra runda cirklar är placerade 

längs pilen som visar väljarsiffror som sjunkit från juli till oktober. Hans kroppsspråk och det sätt 

grafiken är placerad ovanför honom, ger intrycket att han böjer sig för pilen, är ödmjuk och ber om 

väljarnas förlåtelse. Rummet bakom Håkan Juholt lutar något och ger en något ostabil känsla. 

Rummet har en gul och orange ton, Juholt lämnar det varma rummet och är på väg mot de mörka 

delarna av bilden, detta som om han gick för att “möta” de låga väljarsiffrorna. 

 

“Nu skriver väljarna”, skriven med versaler är en negativ rubrik, den beskriver tydligt det grafiken också 

visar, dessa två samspelar.  
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Aftonbladet onsdagen den 10 november 2010, sida 12-13 

Denotativ beskrivning: 

På höger sida i uppslaget finns ett montage av Mona Sahlin i form av en höjdare. Bilden är tagen rakt 

framifrån på henne, utsnittet är skuret strax nedanför halsen. Ett blixtljus faller på henne samt ett 

glödlampsljus ovanifrån. Mona Sahlin är placerad framför en vägg och hennes blick är fäst något 

uppåt till höger. Hon är i mitten av bildens utsnitt. På den vänstra sidan i uppslaget finns en rubrik 

”Alla kan tvingas att avgå”. S:et i tvingats är rött och hela rubriken är skriven med versaler. Ett rött 

streck går över bildens nedre del. 

 

 

Bildanalys 

Mona Sahlins uttryck är något allvarligt och sammanbitet. Det är ett porträtt av henne där vi kommer 

nära, det är också tajt beskuret. Hon 

är kraftigt belyst vilket gör att alla 

detaljer och linjer blir synliga i hennes 

ansikte, detta ger också intrycket att 

hon är blottad.  

Det finns två bilder till vänster i 

uppslaget av Thomas Östros och 

Ibrahim Baylan. Deras blickar är 

ställda mot varandra och samtidigt 

bort från Mona Sahlin. Dessa två 

bilder bildar ett separat block och 

bilden av Mona står ensam på motsatt sida. Detta som om de är vända mot Mona. Då den röda linjen 

som visar fallande väljarsiffror är placerad på bilden av Mona blir det som om det är hon som får bära 

ansvaret. Linjen är även placerad över bilden just över den blottade halsen och detta konnoterar till att 

hon är hotad av det sjunkande väljarstödet.  
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Dagens Nyheter onsdagen den 12 oktober 2011, sida 10 

Denotativ beskrivning: 

Bilden är en på språng-bild av Håkan Juholt som är en breddare över en sida. Bilden är tagen snett 

framifrån. Håkan Juholt går tillsammans med en grupp människor i en korridor och de är på väg 

någonstans. Det är ett helkroppsutsnitt. Dagsljus som faller in från stora fönster på Håkan Juholts 

vänstra sida belyser personerna i bilden. I bilden är det mörka färger och mörka skuggor. Han är 

placerad näst intill i mitten av bilden. Håkan Juholt håller en orange/röd mapp i sina händer framför 

sig. Blicken är fäst rakt fram något till höger i bilden. Rubriken lyder “Juholt: Man har accepterat min 

förklaring och ursäkt”. 

 

 

Bildanalys 

Håkan Juholt går med bestämda steg och fokuserad 

blick genom korridoren. Han går i täten och det ger ett 

mäktigt och dominant intryck av honom. I bilden finns 

flera linjer längs golvet, i taket och i fönstren på höger 

sida. I bakgrunden där linjerna börjar, är det mörkt och 

dessa leder mot de ljusa delarna i bilden dit Håkan Juholt 

och de andra personerna är på väg i mot. Detta som om 

de gick mot ljusare tider. Håkan Juholt har en självsäker 

kroppshållning och håller stadigt i en orange/röd mapp 

med båda händerna, den orange/röda färgen 

symboliserar makt, den makten håller han i sina händer. 

Rubriken “Juholt: Man har accepterat min förklaring och 

ursäkt” förstärker Håkan Juholts självsäkra uttryck och 

rubriken samspelar med bilden. Att han går tillsammans 

tätt ihop med en grupp människor vilket ger känslan av att han har deras stöd. 
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Dagens Nyheter måndagen den 15 november 2010, sidan 6-7 

Denotativ beskrivning: 

Bilden av Mona Sahlin är en på-språng-bild som är en breddare över ett uppslag. Bilden är tagen från 

hennes högra sida samt utsnittet är helkropp. Mona Sahlin går längst med en gata och några andra 

människor går bakom henne, de är på väg någonstans. Starkt blixtljus faller jämt över bilden, 

kontrasten är också stark, jämt över bilden. Mona Sahlin är placerad något till vänster om mitten av 

bilden. Hon håller ihop tröjan med högra handen mot magen och med den vänstra handen håller hon i 

en handväska och ett dokument. Rubriken täcker hela uppslaget “Här lämnar Sahlin ett parti i djup 

kris”. 

 

Bildanalys 

Mona Sahlins uttryck är neutralt, hon 

kisar med ögonen, vilket konnoterar till 

att hon blir bländad av blixtar och 

filmkamerornas lampor. Sahlins högra 

hand håller hon över midjan som om 

vill skydda sig. Hon håller ihop tröjan 

för att den inte ska åka upp. Hennes 

uttryck som är neutralt ger en känsla 

av att hon är oberörd av att lämna 

partiet. Mona Sahlin går tillsammans med en grupp människor, dock går hon ensam i täten, 

journalisterna som står framför henne ser ut att hindra henne i sin väg framåt. På vardera sida om den 

stora bilden finns två mindre bilder, varav vid den ena bilden finns ett stapeldiagram. Bilderna är 

placerade så att blickarna går mot den stora bilden, hon tittar mot sig själv. I den vänstra bilden tittar 

hon även mot de fallande röstsiffrorna.  

 

Rubriken “Här lämnar Sahlin ett parti i djup kris” täcker uppslaget och lägger en skuld på Mona Sahlin 

men denna skuld syns inte i hennes uttryck.  
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Expressen onsdagen den 12 oktober 2011, sida 8-9 

Denotativ beskrivning: 

En paparazzi-bild av Håkan Juholt och bilden är en breddare som täcker uppslaget. Bilden är tagen 

från Juholts vänstra sida genom ett fönster. Han har ett blått sken över ansiktet, det övriga ljuset i 

bilden är gult. De blå skenet kommer förmodligen från någon form av bildskärm till exempel en dator. 

Han är placerad näst intill mitten av bilden. Utsnittet är skuret vid axeln. Blicken är något sänkt, fäst 

framåt åt vänster. Håkan Juholt är omedveten om att bilden tas. Han sitter med handen för munnen. I 

bildens förgrund finns flera föremål, grenar, lampa etc. Rubriken “Övergiven” är skriven med feta 

versaler.  

 

Bildanalys 

Håkan Juholt har ett fokuserat uttryck 

och ser samtidigt ut att fundera på 

något han ser eller läser på skärmen. 

Handen mot munnen förstärker det 

“grubblande” intrycket. Håkan Juholt 

befinner sig i ett tomt rum, han ser 

ensam ut. Fönstrets lister ramar in 

honom, bilden är tagen utifrån och det 

ger ett intryck av att han är instängd 

då han betraktas utifrån. Detta 

konnoterar till att Juholt är fast med 

sina problem och bekymmer och kommer inte ut, intrycket blir att han är ensam i sin situation. 

Samtidigt upplevs det som att han glömmer sig där inne för att ta skydd från verkligheten utanför. 

Bilden är nedmörkad i överkant och det finns mörka löv i bildens överkant som också gör att han blir 

nedtyngd. I textblocket till vänster finns en mindre bild på Göran Persson, bilden är vänd mot Juholt 

och Persson har ett skeptiskt uttryck. 

 

Rubriken “Övergiven” täcker uppslaget, rubriken förstärker intrycket av bilden. 
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Aftonbladet söndagen den 14 november 2010, sidan 10-11 

Denotativ beskrivning: 

Paparazzi-bild är en breddare över uppslag. Bilden är tagen från Mona Sahlins högra sida genom ett 

fönster. Hon står inne i ett rum med ytterkläder och handväska. Kanske har hon just kommit dit eller 

är på väg att gå. Utsnittet är halvkropp. I bilden finns en stark ljuskälla som kommer från Mona Sahlins 

vänstra sida. Blicken är fäst framåt och hon kisar. Hon ser inte ut att vara medveten om att bilden tas. 

Sahlin är placerad till höger i bilden. I förgrunden finns fönstrets lister och en blomma till vänster. 

Färgerna är mycket omättade, det är enbart en svag gul ton och mörka partier. Rubriken 

“Orostresskaospanik” täcker uppslaget och är skriven med versaler. 

 

Bildanalys 

Mona Sahlin ser ut att kisa med 

ögonen vilket ger ett något ansträngt 

uttryck. Ljuskällan som kommer från 

hennes vänstra sida skapar en siluett 

av henne, och profilen blir tydligt 

markerad. Hennes ansiktsuttryck är i 

övrigt neutralt och detta ger intrycket 

att hon är oberörd av den pressade 

situationen. Fönstrets lister ger en 

instängd känsla och en list går precis 

över hennes hals, som om hon blir 

kvävd och pressad. Listerna bildar ett 

kors som konnoterar till att slutet är nära. Genom den starka ljuskällan i bakgrunden blir hon 

markerad. Växten i fönstret i förgrunden till vänster är stor i förhållande till henne och hon blir därmed 

förminskad. I textblocket till vänster finns fyra mindre bilder. Rubriken “Orosstresskaospanik” täcker 

uppslaget och är skriven med versaler, fyra ord har sammansatt till ett. Till viss del samspelar den 

med bilden men de har gått till överdrift och bild tillsammans med rubrik är inte förankrade.  
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Svenska Dagbladet lördagen den 15 oktober 2011, förstasida 

Denotativ beskrivning: 

Bilden är en presskonferens-bild i form av en breddare över förstasidan. Bilden på Håkan Juholt är i 

huvudsak tagen rakt framifrån men något underifrån. Hans står på presskonferens tillsammans med 

Carin Jämtin. Juholt håller händerna knäppta i midjan. Utsnittet är skuret vid halvkropp. Ett blixtljus 

faller jämt över bilden. Hans blick är riktad uppåt till vänster. Juholt är placerad något till vänster i 

bilden. Den stora symbolen för Socialdemokraterna täcker stora dela av bakgrunden samt att en 

annan man står i bakgrunden till vänster. Ett rött cirkeldiagram är inklippt över bildens vänstra nedre 

hörn och täcker delvis Juholt. Rubriken “Juholt sänke för S” ligger under bilden. 

 

Bildanalys 

Då bilden av Håkan Juholt är tagen något underifrån 

samtidigt som han ser ut att sträcka på sig och vinkla 

upp hakan, blir detta ett intryck av att han är stor och 

dominant, han tar upp stor del av bilden. Hans mun är 

öppen och han är mitt i en mening. Hans knäppta 

händer på magen ger en trygg, stabil känsla. Symbolen 

för Socialdemokraterna i bakgrunden ger ett något rörigt 

intryck. På Håkan Juholts vänstra sida står Carin Jämtin. 

Hon tittar bort och nedåt från Juholt. Detta konnoterar till 

att hon förnekar det Juholt säger, att hon inte håller med 

honom och inte ger honom sitt stöd. Jämtin ser inte ut 

att vara på hans sida. Intrycket blir att de inte samspelar. 

Hon ser även skamsen ut. Personen i bakgrunden 

bevakar situationen. Ett stort rött cirkeldiagram täcker 

delar av Juholt, diagrammet visar förtroendesiffror. 

Diagrammet är placerat över honom, det är han som får 

bära skulden för de dåliga siffrorna. Rubriken “Juholt sänke för S” är placerad under bilden, den är 

negativ emot Juholt och även här förstärks skulden på honom. 
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Aftonbladet söndagen den 15 november 2010, sidan 6-7 

Denotativ beskrivning: 

Bilden är en presskonferens-bild i form av en breddare över uppslag, bilden täcker uppslaget 

fullständigt. Bilden är tagen framifrån något från Mona Sahlins vänstra sida. Mona Sahlin står på en 

presskonferens tillsammans med Ibrahim Baylan. Utsnittet är halvkropp. Hennes blick är riktad till 

vänster i bilden. Ett strålkastarljus faller i centrum av bilden och bilden är kraftigt vinjetterad. Sahlin är 

placerad i något till vänster om mitten av bilden. Den stora symbolen för Socialdemokraterna finns till 

vänster i bilden. I förgrunden syns ett antal journalister, samt mikrofoner och tv-kameror. I bilden till 

höger ligger en textruta. Rubriken “ 17.11: AVGÅR” är placerad i bilden och täcker uppslaget, skriven 

med feta versaler. 

 

Bildanalys 

Mona Sahlin har ett sammanbitet 

uttryck, hennes huvud är något nedböjt 

vilket ger en nedstämd känsla. Sahlin 

står tillsammans med Ibrahim Baylan 

och hon ska precis ge de närvarande 

besked. Inför det besked hon ska lämna 

kan det anses att Sahlin borde se 

fokuserad ut men istället känns hon 

frånvarande där hon står. Genom att 

ljuset faller i centrum av bilden och 

genom att kanterna är vinjetterade blir 

fokus främst på Sahlin och S-symbolen. Detta förstärks genom att Ibrahim Baylan tittar bort från 

Sahlin till höger i bild. Detta ger även intrycket att han inte är på Sahlins sida och inte ger henne sitt 

stöd. De ser inte ut att samspela. Samtidigt står Baylan med stabil kroppshållning med händer knutna 

vid magen som om han tycker att Sahlin tagit det rätta beslutet. Sahlin har S-symbolen på sin högra 

sida, hon vänder sig till sina medlemmar, hon har inte vänt dem ryggen ännu. Rubriken “17.11: 

AVGÅR” är övertydlig och dramatisk.   
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Svenska Dagbladet tisdagen den 11 oktober 2011, sidan 8 

Denotativ beskrivning: 

Bilden av Håkan Juholt är ett porträtt och det är en breddare över en sida. Bilden är tagen från 

Juholts vänstra sida. Utsnittet är skuret vid bröstet. Juholt sitter ned i ett rum. Hans blick är fäst 

framåt något till vänster. Juholt är placerad något till höger om mitten av bilden. Hans båda händer är 

knäppta. I bakgrunden finns ett mönster med färgade linjer, samt en ljusblå plastpåse syns i de nedre 

vänstra hörnet. Ett jämt ljus faller på Juholts ansikte. Rubriken “Sällsynta bostadsbidrag” är placerad 

under bilden.  

 

 

Bildanalys 

Genom att Håkan Juholt sitter bekvämt tillbakalutad med 

händerna knäppta konnoterar det till att han är trygg och 

stabil där han sitter. Den bestämda och fokuserade 

blicken utstrålar självsäkerhet. Samtidigt inger de knäppta 

händerna ett bönfallande intryck, som om han bad om 

förlåtelse. Färgerna i bilden är svarta och hans kläder är 

mörka, i bakgrunden finns ett mönster, en tavla eller 

liknande dekoration. I mönstret finns två röda linjer, detta 

stör i den övrigt lugna bilden. Rubriken “ Sällsynta 

bostadsbidrag” är placerad under bilden, det är en neutral 

rubrik, och därmed samspelar den med bilden.  
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Svenska Dagbladet torsdagen den 11 november 2010, sidan 10-11 

Denotativ beskrivning: 

Bilden är en breddare över ett uppslag, det är ett porträtt av Mona Sahlin. Bilden är tagen rakt 

framifrån och utsnittet är skuret vid halvkropp. Sahlin står mitt i ett rum och hennes blick är fäst till 

vänster i bilden. Ett svagt ljus fallet på hennes ansikte, i övrigt är det mycket sparsamt med ljus över 

bilden. Tonerna i bilden är mestadels blåaktiga och mörka, bortsett från två varma ljuskällor på 

vardera sida om Sahlin. I bakgrunden finns två tavlor och en soffa. Sahlin står med båda händerna 

knutna mot magen. På uppslaget finns två mindre bilder intill den stora bilden, tillsammans skapar 

bilderna ett bildblock. Rubriken “Mona Sahlin redo för intern maktstrid” är placerad under bilden. 

 

Bildanalys 

Mona Sahlins uttryck är neutralt, dock är blicken nedsänkt och huvudet är böjt nedåt samt att hon 

vänder ansiktet bort från kameran 

och detta ger ett undvikande 

intryck. Hon håller båda händerna 

mot magen, som om hon ville 

skydda sig. Händerna är knutna och 

konnoterar till att hon gör sig redo 

för kamp. Tavlan bakom henne 

bildar en inramning av huvudet och 

motivet i ramen är figurer av män. 

Motivet är en grupp män 

tillsammans och Sahlin står ensam 

som kvinna i rummet. Bilden lutar 

något vilket ger en ostabil och osäker känsla. Det två lamporna i vardera kant av bilden ger 

uppfattningen av att Sahlin är inklämd och trängd. På uppslaget finns två mindre bilder. De mörka 

färgerna i bilden ger en tung dyster känsla. Ljuset som faller på hennes ansikte ger markanta skuggor 

i ansiktet, vilket gör hennes drag markerade. Rubriken “Mona Sahlin redo för intern maktstrid”, 

förstärker kampkänsla som hennes knutna nävar ger intryck av. 
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Svenska Dagbladet tisdagen den 11 oktober 2011, förstasidan 

Denotativ beskrivning: 

Bilden är en breddare över förstasidan och det är ett porträtt av Håkan Juholt. Bilden är tagen rakt 

framifrån och utsnittet är skuret vid bröstet. Håkan Juholt är placerad i mitten av bilden och hans blick 

är fäst rakt i kameran. I bakgrunden finns symbolen för Socialdemokraterna och i förgrunden syns 

bakhuvuden. Hans ansikte är uppljusat och det är kontrast mellan ansiktet och bakgrunden. De röda 

fälten i bakgrunden är väldigt mättade samt flera mörka partier finns i bilden runt Juholt. Rubriken “S-

leden sluts för att rädda Juholt” är placerad under bilden.  

 

 

Bildanalys 

Håkan Juholt har ett positivt och listigt uttryck 

som om han smider framtidsplaner. Juholt 

spänner blicken i kameran som om han ville 

utmana betraktaren och blicken uttrycker makt. 

Flera bakhuvud ramar in Juholt, det skulle kunna 

tolkas som att han är inträng mellan dem, men 

istället ser han sin klara raka väg framåt trots 

detta. Han kommer ta sig ur sin kris. Den klara 

röda färgen i bakgrunden förstärker uttrycket att 

Juholt har makten kvar trots sina felsteg. Hans 

ansikte är kraftigt uppljusat och det har bildats en 

svag gloria runt hans huvud, vilket gör att han blir 

markerad och dominant i bilden. Rubriken lyder 

“S-leden sluts för att rädda Håkan Juholt”. Juholt är placerad så att han sluter cirkeln i S-symbolen i 

bakgrunden med sitt huvud som är i cirkeln, rubriken syftar även till detta.  
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Dagens Nyheter måndagen den 15 november 2010, förstasidan 

Denotativ beskrivning: 

Bilden är en breddare över förstasidan och ett porträtt av Mona Sahlin. Bilden är tagen från hennes 

vänstra sida och utsnittet är skuret vid bröstet samt beskuret vid hennes panna. Strålkastarljus faller 

jämt över bilden, tonerna är varma. I bakgrunden finns Socialdemokraternas symbol och den röda 

färgen är stark. Sahlin är placerad till höger i bilden. Hennes blick är fäst något uppåt samt något till 

vänster i bilden. Rubriken SLUTET” är skriven med versaler och är placerad i bilden i botten.  

 

Bildanalys 

Mona Sahlin har ett något bekymrat uttryck, munnen är 

stängd och ser sammanbiten ut. Hennes blick går 

något uppåt bort ut ur bilden vilket ger en känsla av att 

hon är i andra tankar och frånvarande. Genom att hon 

är tajt beskuren vid ena sidan och placerad i den högra 

kanten av bilden och att rubriken tar upp stor plats i 

botten av bilden, blir intrycket att hon är trängd och 

pressad mot hörnet. Rubriken är placerad så att den 

täcker delar av hennes hals, bokstäverna “E” och “T” är 

i linje med hennes strupe, detta sätter henne i en 

ansträngd situation. Även om den röda symbolen finns 

i bilden, ges ingen känsla av makt, då 

Socialdemokraternas symbol är ur fokus ges snarare 

känslan att hon förlorat makten. Rubriken “SLUTET” är 

skriven med versaler och får stor plats i bilden, 

bokstäverna har vit kant för att texten ska framträda 

ännu tydligare och ett starkt ord används. Rubriken blir som en stämpel över bilden på Sahlin. 

Rubriken förankrar bilden och det är svårt att tolka bilden på ett annat sätt. 
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5. Analys 
För att kunna besvara de frågeställningar vi formulerat i vårt syfte har vi nedan analyserat resultatet av vår 

undersökning genom att återknyta till teorierna vi framställt i teoridelen.   

 

5.1 Den visuella gestaltningen av två politiker i blåsväder 
Inledningsvis kan vi berätta att det i Håkan Juholts fall rör sig om något som på flera punkter kan kännetecknas 

vid ett mediedrev. Under den period som analyserats har Juholt utsatts för hård bevakning. I dagsläget har han 

ännu inte avgått och vi kan inte spekulera i utgången. 

Mona Sahlins har hamnat i blåsväder ett flertal gånger framförallt under ”Tobleroneaffären” 1995. Under den 

undersökta perioden för Sahlin kan vi se konsekvenserna av dessa föregående affärer återigen blir synlig i 

media. Den intensiva perioden för Sahlin var kortare än för Juholt men bevakningen trappades upp och nådde 

sin kulmen innan hon meddelade sin avgång den 15 november 2010. 

 

I den denotativa analysen finns det återkommande teman i bilderna. I urvalet av bilder på Håkan Juholt 

dominerade bilder av honom där han intervjuas på språng. Vad gäller bilderna av Mona Sahlin så utgjorde 

porträtt den största kategorin. Vi vill återigen understryka att urvalet av bilder av Mona Sahlin var mindre än 

urvalet av bilder på Håkan Juholt. Därutöver kan en slutsats dras: de båda politikerna porträtteras när det är på 

väg någonstans, vilket ger känslan att de ständigt är förföljda av journalister och fotografer. På ett flertal bilder 

ses de på väg mot en bil eller sittandes i en bil vilket ger ett intryck av att de flyr undan media. 

Vidare är det tydligt att bevakningen dominerats av kvällspressen liksom att dessa tidningar är de som använt 

flest antal bilder. Medieforskaren Lars Nord anser i sin studie Statsråden och dreven att i de två fall han 

undersökt var kvällspressens bevakning generellt större och mer pådrivande än dagspressens, vilket är något vi 

också kan bekräfta utifrån våra studier (Nord, 2001, s. 38). Dock hade Expressen minst antal bilder på Mona 

Sahlin. 

Det finns tendenser hos kvällstidningarna att använda sig av montage och grafik på olika sätt. De frilägger 

personer och ställer personer emot varandra för att åstadkomma effekten att två människor motsätter sig 

varandra. Tidningarna är många gånger ute efter att förminska eller förstora personer i förhållande till varandra. 

Detta förekommer även hos dagstidningarna men här i form av grafik som har syfte att förtydliga för läsarna. 

Dagstidningarna undviker att lägga grafik i bilderna och grafiken placeras istället runt och vid sidan av, de är mer 

på så sätt försiktigt i användningen av grafik. Ett klart kännetecken för kvällspressen är att de arbetar för att göra 

en utmärkande layout (Nordström & Åstrand, 1999, s 14). I de båda undersökta fallen kan vi se att dessa 

politiker har bevakats intensivt. På flertalet bilder ses politikerna med en grupp journalister runt om kring sig, 

som ett omringat och pressat byte. Vid några tillfällen har medierna gått så långt att de fotograferat dem genom 

fönster, utanför deras hem och när de uträttar sina privata ärenden. Både Mona Sahlin och Håkan Juholt har 
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fotograferats då de är på väg in och ut ur bilar. Juholt har vid flertal tillfällen även fotats genom bilrutans fönster. 

Det inger en känsla av att de jagas och tvingas fly undan mediernas hetsjakt (Nord, 2001, s. 26). 

Under dessa perioder av intensiv bevakning sänds journalister och fotografer ut på jobb på uppdrag av 

tidningsredaktionerna. Fotografen får direktiv av bildredaktören, på plats tas bilderna, fotografen gör sina val och 

här inleds den visuella gatekeepingkedjan. På redaktionen gör fotografen sitt urval och i nästa steg väljer 

bildredaktören ut de bilder redigeraren sedan får till uppgift att “layouta”. Här har bilden passerat en rad portar 

innan den slutligen når läsaren (Newton, 2008, s. 77). 

Utifrån det analyserade bildmaterialet finns tendenser som visar att samtliga fyra tidningar sänder sina fotografer 

till samma plats. De tar liknande bilder av politikerna under samma situation och placerar i sina artiklar, det som 

skiljer i dessa fall är rubriksättning och layout. Men det är tydligt att medierna väljer att behandla ämnet på 

samma sätt, de driver offret åt samma håll. Detta kan vara en konsekvens av mediernas rädsla att missa en 

nyhet och tveksamheten inför att gå sina egna vägar. Konkurrensen är också en bidragande faktor till detta, och 

utmärkande hos kvällspressen som säljer lösnummer (Nord 2001, s. 26, Nycop 1996, s. 27, Rosenberg, 2000, 

s. 42-43). 

 

Som tidigare nämnt var porträtt den största bildkategorin i Mona Sahlins fall. Tidningarna har valt att använda 

bilder när Sahlin fotograferats närmare. Läsarna kan tydligt se hennes ansiktsdrag, uttryck och skavanker. Hon 

blir framställd som blottad och mer sårbar. I Juholts fall har ett större avstånd hållits till honom och genom detta 

blir han inte exponerad i lika stor grad som Sahlin. 

 

5.2 Genus i bild 
Vi har sett återkommande element i flertalet bilder av Mona Sahlin. Ofta har Sahlin fotograferats då hon haft 

huvudet nedböjt, då hon tittar bort eller vänder sig ifrån kameran. Det har också förekommit bilder där hon 

porträtterats uppifrån. Många gånger ger detta känslan att hon är frånvarande och undvikande. Samtidigt 

upplevs Sahlin som medveten om kameran och medietränad. Hon väljer att vända sig bort från kameran, dock 

ser vi detta kanske snarare som något som blir till hennes nackdel. Hon blir på detta sätt den sårbara politikern, 

trots att detta antagligen inte är hennes avsikt. Vi har tagit del av forskning som visar på både skillnader och 

likheter med vårt resultat. Medieforskaren Åsa Kroon har i sina undersökningar av gestaltningen av Gudrun 

Schyman innan hon avgick 2003, sett att Schyman använder ett mer framträdande kroppsspråk, detta kan bero 

på att hon inte var medveten om fotografen på samma sätt som Sahlin. En likhet är dock att Kroon noterat att 

Schyman, liksom Sahlin gör, vänder bort sin blick och därför framstår som mer skyldig. 

Vi har vidare sett flera bildexempel där Sahlin står med böjd nacke som om hon vore tyngd av skuld men 

samtidigt likgiltig, detta har också Kroon observerat i sin studie av Schyman. 

Porträtt, ofta närgående, var den bildtyp som mest frekvent användes i Sahlins fall. Medierna visar att de kan 

komma henne nära, som Kroon uttrycker det “politikern blir avklädd in på bara skinnet”. Sahlin kan inte “gömma 

undan” något utan blir blottad i medierna, likt en bestraffning (Kroon, 2007, s. 104-105). 

I framställningen av Håkan Juholt var porträtt även ofta förekommande, dock kan vi se klara skillnader när vi 

ställer dessa bilder mot porträtten av Sahlin. I stället för en undvikande och frånvarande blick är Juholts blick det 

motsatta, fokuserad och säker. Hans kroppsspråk inger trygghet och lugn. 
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Bland genusforskare som studerat bildvinkelns betydelse, så som närhet och distans, kroppsretorik, färger, 

gester samt blickriktningar råder delade meningar om vad dessa olika bildelement betyder. Bland annat kan 

män fotograferas med blicken på väg ut ur bild eller bakifrån så den mörka kostymryggen blir central i bilden. Val 

av bildvinklar kan förstärka likväl som försvaga skillnaderna mellan män och kvinnor (Edström, 2002 s. 25). 

Innebörden av en bortvänd blick i pressbilder kan även associeras med att fotografen har porträtterat någon 

objektivt. Samtidigt kan denna blickriktning uppfattas som att personen inte medvetet är delaktig i fotografens 

arbete. En avbildad person som har direkt ögonkontakt med fotografen kan också tolkas som att denne har ett 

mer jämlikt förhållande till betraktaren (Andén-Papadopoulos, 2000, s. 207-208). Utifrån vårt resultat drar vi 

dock vissa andra slutsatser. Vad som bör understrykas är att sammanhanget som bilder placeras i är väsentligt 

för vilken betydelse de olika bildelementen får (Lutz & Collins, 1993, s. 197). I den kontext som bilderna av 

Håkan Juholt förekommer har hans blick vid ett antal tillfällen varit fäst i kameran mot betraktaren, vilket indikerar 

att han söker kontakt med sin publik. Detta konnoterar till att Juholt söker förståelse och för att i nästa steg 

kunna få folkets förlåtelse och hans direkta blick ger intrycket att han har makt på det sättet han vågar möta 

betraktaren med blicken. Han utstrålar självsäkerhet och styrka. Journalisten och doktoranden Maria Edström 

menar att män gestaltas som den kraftfulla medan kvinnor placeras i mindre maktbetonade sammanhang 

(Edström, 2002 s. 25), detta är således något även vi kan se tendenser av i vårt resultat. 

I Mona Sahlins fall har vi sett exempel där hon undviker kontakt med kameran. Hon tittar ned, sänker blicken 

och vänder sig ifrån fotografen. Detta skulle kunna betyda att hon helt enkelt inte är medveten om kameran, 

dock inger bilder i sammanhanget bilderna förekommer i, snarare intrycket av att hon inte är närvarande och en 

osäker känsla förmedlas. Detta skulle också kunna tolkas som att Mona Sahlin är medietränad och väljer att inte 

titta in i kameran och Juholt inte är lika medietränad som Sahlin. Vi tolkar dock vårt resultat som att den 

bortvända blicken tillsammans med bildvinkel och sammanhang ändå blir till den avbildades nackdel. 

 

Ett annat utmärkande exempel i framställningen av Mona Sahlin var då vid ett tillfälle Aftonbladet använde sig av 

grafik på ett uppseendeväckande sätt. På ett porträtt av Sahlin som publicerades den 10 november 2010, 

placerade de ett linjediagram rakt över hennes blottade hals. Liknande framställning av Håkan Juholt förekom i 

Expressen den 10 oktober 2011, dock valde tidningsredigerarna denna gång att placera linjediagrammet 

ovanför hans huvud och inte över hans kropp. Vi konstaterar att ingen av dessa exempel är till politikerns fördel. 

I Sahlins fall fick emellertid grafiken en starkare effekt då tidningen lät diagrammet “skära” över hennes hals. 

Den här typen av “känslig grafiklayout” används främst av kvällstidningarna medan dagspressen varit mer 

diskret vid nyttjandet av grafik. 
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5.3 Avvikelser mellan dags- och kvällstidning 
 

De generella tendenserna vi kan se utifrån vårt analyserade material är att dagstidningarnas använder sig av en 

mer genomarbetad layout och bilder medan kvällstidningarna snarare överarbetar sitt material. Kvällstidningarna 

använder sig ofta av sensationslayout med stora rubriker i fet stil med stora bilder. Rubrikerna kan vara citat 

som många gånger kan misstolkas eftersom de tagit ur sin logiska kontext. Ofta är bilderna stora och tajt 

beskurna för att fånga läsarnas uppmärksamhet (Pettersson 2001, s. 64-65). 

Något som varit tydligt och genomgående i analysen är att dagstidningarna har en mer diskret rubriksättning i 

förhållande till kvällstidningarna. Dagstidningarna placerar i de flesta fall rubrikerna under bilderna och de 

använder sällan eller aldrig versaler. Karaktäristiskt är nedtonade rubriker där istället bilderna tillåts tala för sig 

själva. I motsats ligger rubrikerna i kvällstidningarna nästan alltid i toppen av sidan och över bilderna, 

genomgående använder de versaler och många gånger är dessa också i fet stil. Genom att använda starka 

färger vill tidningarna markera vissa bokstäver som bildar andra ord i orden. De sätter rubriker som ofta går 

händelserna i förväg och som är dramatiska och överdrivna. Ett tydligt exempel på detta är artikeln om Sahlin i 

Aftonbladet den 14 november 2010, här lyder rubriken “OROSTRESSKAOSPANIK”, här är fyra stycken starka 

ord sammansatt till ett, som på ett sätt att försöka skapa en stämning och känsla som inte infinner sig i bilden, 

tidningen har försökt förankra bild och rubrik men inte lyckats. Ett motsvarande exempel i Juholts fall är då den 

utmärkande rubriken “ÖVERGIVEN” användes i samband med en artikel i Expressen den 12 oktober 2011. Den 

tillhörande stora bilden är tagen genom ett fönster, därinne sitter Juholt vid sin dator. Här har kvällstidningen satt 

en överdriven rubrik för att kompensera det som bilden inte lyckas förmedla. Bilden är för svag för att tala för sig 

själv. Detta är ett återkommande mönster i kvällstidningarnas artiklar. 

Vid två tillfällen användes en annan typ av signifikant rubriksättning som är ofta förekommande inom lyriska 

iscensättningar. I Aftonbladet den 15 november 2010 lyder rubriken “17.11 : AVGÅR”. Denna typ av rubrik har 

använts främst i samband med katastrofer och Aftonbladet valde här denna rubrik för att få händelsen att 

framstå som mycket dramatisk (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, s. 134-141). 

Att poängtera är dock att Dagens Nyheter också har använt sig av en liknande rubriksättning. Den 15 november 

2010 fanns en bild av Sahlin på förstasidan med rubriken “SLUTET”. Här placerades rubriken i bilden, skriven 

med feta versaler likt en stämpel på Sahlin. Däremot är denna rubrik mer befogad då hon avgår samma dag, 

rubriken förankrar bilden och det är svårt att tolka bilden på ett annat sätt än som den är framställd.  

 

Vad beträffar bildvalen som tidningarna gör är det karaktäristiskt för dagstidningarna att ha betydligt mer 

genomtänkta och välarbetade bilder. I många fall får vi känsla av att kvällstidningarnas bilder är tagna i 

“förbifarten”, genom en bildruta eller då Aftonbladet lyckades få en bild av Sahlin i en mataffär strax efter att hon 

lämnat beskedet om sin avgång. I motsats till detta får vi intrycket att dagstidningarnas fotografer omsorgsfullt 

valt bildvinkel och komponerat bilden på ett mer noggrant sätt. 

 

Varför kvällstidningarna och dagstidningarna skiljer sig åt kan vi bland annat finna svar på i medielogiken. Olika 

typer av nyhetsvärdering, som i många fall sitter i medieföretagets “väggar” och som till följd av dalande 
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försäljningssiffror i tidningsbranschen blir den redan rådande konkurrens bland tidningarna allt mer påtaglig, 

främst bland kvällstidningarna som dels förlitar sin överlevnad på försäljningen av lösnummer. En kamp bedrivs 

mellan tidningarna om människors uppmärksamhet och som en konsekvens av att nyheterna ska vara billigare 

att rapportera blir arbetstempot är snabbare, parallellt ökar också kommersialiseringen. Informationsvärdet hos 

tidningarna har därmed minskat och det finns ett större krav på publikframgång (Strömbäck, 2009, s. 194) 

 

Då dessa två politiker som undersökts i studien gestaltats och framställt på ett visst sätt kan vi dra paralleller till 

Framing- och Primingteorin. Genom val av berättarperspektiv, ordval, fakta, utvalda frågor och ämnen kan 

medierna forma våra tankar, väcka associationer i vårt medvetande och göra specifika tankar mer framträdande 

hos publiken. Ett exempel som kan väcka felaktiga associationer hos mottagaren var artikeln och bilden som 

Aftonbladet publicerade den 12 november 2010 om Mona Sahlin med rubriken “NOBBAD - AV “RED ED”, här 

vill tidningen ge sken av att Sahlin nobbats av Labours nya ledare i London då denne “Red Ed” i själv verket var 

barnledig och inte ställde upp på några politiska möten överhuvudtaget. Bilden som användes tillsammans med 

artikeln förmedlade en besvärad Sahlin, tidningen har i detta fall lyckats förankra bild och rubrik. Ett liknande 

exempel där Håkan Juholt förekommer var då Svenska Dagbladet den 14 oktober 2011 placerade en stor bild 

med rubrik över som lyder “Alla medel är tillåtna inom S för att få bort en partiledare man inte gillar”. Genom att 

rubrik och bild är det första som möter läsaren, kan dessa två exempel misstolkas om denne inte läser 

tillhörande artikel. Människor tar många gånger ställning i politiska frågor utifrån det som är mest aktuellt och 

ligger närmast i minnet. Medierna vägleder oss i stor utsträckning inom politiken, vi blir därför beroende av den 

information och kunskap som journalistiken ger oss. Ju mer vi utgår ifrån den information media ger oss desto 

större blir mediernas makt (Strömbäck, 2004, s. 49). För att poängtera bildens makt finns forskning som tyder 

på att visuella bilder har större förmåga att framkalla reaktioner än enbart text. (Domke, Perlmutter & Spratt 

2002, s. 19). 

 

För att vidare resonera kring gestaltningar inom politiken har vi i det undersökta materialet tydligast kunnat se 

exempel på skandalgestaltningar. Den här typen av gestaltningar har främst kvällstidningarna använt sig av och 

mest utmärkande var detta i Juholts fall. En artikel som blev startskottet för “Juholtaffären” var då Aftonbladet 

den 7 oktober 2011 publicerade artikeln med rubriken “BOSTADS-BLUFFEN”, här framhävs Juholts juridiska 

snedsteg mycket tydligt. Dagstidningar har istället mestadels använt sig av sakgestaltningar där de fokuserat på 

vad som verkligen har hänt och på det som har relevans för politikens sakinnehåll (Strömbäck, 2004, s. 166-

167). 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns olika bildgenrer i materialet som behandlats denotativt i denna 

studie. Vad vi kan se är att dagstidningar har publicerat mer genomtänkta bilder medan kvällstidningarna många 

gånger valt att kompensera en mindre bra bild med en stark rubrik och framträdande layout. Detta är en del av 

gatekeepingteorin, de olika portarna och stegen som en bild ska passera för att slutligen publiceras. Det är 

tydligt att en dags- och en kvällstidning har skilda kriterier för vilka bilder som väljs ut och tillåts passera genom 

gatekeepingkedjan (Newton, 2008 s. 76-77). 
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6. Slutsats 
I huvudsak fanns tre syften med denna studie; dels att undersöka framställningen av dess två politiker utifrån ett 

genusperspektiv och samt att se hur den visuella rapporteringen kring Håkan Juholt och Mona Sahlin i en 

dagstidning respektive i en kvällstidning sett ut och hur det skilt sig. Vidare att analysera vad som varit 

utmärkande för de bilder som använts i media under dessa två perioder. 

 

För att sammanfatta vad vi i analysen kommit fram till konstaterar vi att dessa två politiker porträtterats på skilda 

sätt. I bilderna av Mona Sahlin kommer betraktaren närmare henne, bilderna har beskurits hårdare och 

fotografen har vid fotograferingsögonblicket gått närmare henne för att skapa en känsla av att Sahlin är 

utlämnad. Tidningarna har valt att använda sådana bilder och detta konnoterar vi till att Sahlin inte kan dölja sina 

brister. Håkan Juholt har gestaltats utifrån andra vinklar. Känslan vi genomgående fått är att han är självsäker 

och trygg i sin position, detta genom att han i de flesta fall tittat i kameran mot betraktaren, till skillnad från 

Sahlin vänder han inte bort blicken, han står istället upp för sig själv och vågar möta publiken. 

 

Vidare tolkar och upplever vi kvällstidningarnas bilder som många gånger tagna i förbifarten. Fotografen har inte 

tänkt till och inte arbetat med kompositionen. Dagstidningarnas bilder är istället rena, genomtänkta och talar för 

sig själva utan att behöva kompenseras av en stor rubrik. Ett intryck vi också får är att kvällstidningarna väljer 

bilder när politikern av en händelse råkat göra en udda min, halvblundat, eller öppnat munnen för att prata. 

Dessa bilder använder sig kvällstidningarna av och utnyttjar därmed att den porträtterade politikern råkat se sur, 

trött eller ignorant ut trots att denne kanske inte medvetet velat framstå som på ett sådant sätt. Tidningens 

fotograf har säkerligen ett flertal alternativ än dessa bilder, men kvällstidningarna väljer att inte publicera bilder 

där politikern har ett mer neutralt uttryck. Bilder med mer utmärkande minspel väljs för att gestalta något 

sensationellt. Det är bland annat en del av den visuella gatekeepingsprocessen där fotografen tagit en mängd 

bilder som slutligen exempelvis tidningsredigerarna sedan bara väljer en av, som enligt dem, passar artikeln. 

Detta är också en också del av medielogiken där medieföretaget behöver vinst i form av lösnummer och spelar 

därför på det sensationella.  

Om det förekommit mediedrev i den valda perioden för vår analys är tveksamt i Mona Sahlins fall, snarare 

efterdyningar av mediedrev som i nutid snarare kan benämnas som politisk affär. Mediedrev är en beteckning 

som passar bättre in i tiden under avslöjandet av Håkan Juholts ”bidragsskandal” då många medier valde att 

belysa ämnet på liknande sätt och med samma typ av bilder. Varför de valda tidningarna valt att rama in 

nyheterna på det sättet (förutom att sälja lösnummer) kan vi inte uttala oss om, mer än att det är tydligt att 

kvälls- och dagstidningarna har olika typer av redigering och gestaltar nyheterna olika. Visserligen finns skillnader 

i kvälls- och dagpressens sätt att jobba, gestalta och bildsätta nyheter generellt men vad detta har för effekter 

på publiken i politik-sammanhang förutom att publiken minns det som ligger nära till hands i minnet kan vi inte 

säga något om. 
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7. Egna reflektioner 
 

Under processen med denna studie har vi vid ett flertal tillfällen stött på engagerande forskning inom det aktuella 

ämnet, dock har vi tvingats välja bort stora delar av materialet då de inte berör bildens aspekter på det sätt vi 

önskat. Då vi själva är i början av en karriär inom pressfotografin anser vi att diskussionen kring hur människor 

gestaltas i bild är viktig. Våra egna individuella mål som fotografer är att genom ett fotografi förmedla en så 

rättvis bild som möjligt av den som porträtteras. Vi är dock oförmögna att fullständigt kunna styra över 

bildredaktörers och redigerares val men i största möjliga mån strävar vi efter att kunna påverka detta. 

 

Vidare vill vi i detta avsnitt också understryka är att det inte går att bortse ifrån att en politiker är en människa 

som precis som alla andra medborgare. Politikern har sitt individuella minspel och sitt unika kroppsspråk som 

varje enskild person. Det är oundvikligt för en politiker att under en presskonferens, intervju eller debatt inte 

någon gång blinka till, röra munnen, gestikulera med handen, rynka pannan eller klia sig i ansiktet. Fotografen 

fångar med största sannolikhet någon av dessa gester. Bilden används sedan i artikeln och kan placeras i fel 

sammanhang där minspelet kan missuppfattas till politikens nackdel. En naturlig fråga blir då på vilka andra sätt 

fotografer bör bildsätta politik och politiker? Politik är ett svårt ämne att bildsätta på ett annorlunda sätt än med 

just partiledarna på bild som faktiskt agerar partiernas ansikte utåt. Genom att ge politiken ett ansikte blir dock 

politiken ibland personifierad i negativ bemärkelse. Vi har inga förslag hur man bör fotografera politik, men tänker 

att det är viktig att inte göra skillnad på hur en man och en kvinna i avbildas i politiken. Att aktivt tänka på att 

exempelvis inte fotografera kvinnor uppifrån och män nedifrån för att redan förstärka existerande och 

vanemässiga normer om hur något bör vara. Vill fotografer fotografera en kvinnlig och manlig politiker på det 

sättet bör det vara noga övervägt och inte bara för att politikerna är av ett visst kön. För att ta reda på varför 

kvinnor och män fotograferas och varför är intervjuer med fotografer av intresse att ta del av. Kanske tänker inte 

fotografer aktivt på könsrollerna vid fotograferingstillfället av politiker.  

 

 

Forskare som däremot intervjuat politiker om hur de upplever pressfotografers arbete och hur det är att bli fotad 

är medieforskarna Åsa Kroon, Mats Ekström och Kari Andén-Papadopolous. Alf Svensson menade att om en 

pressfotograf vill ha en bild med ett dystert uttryck så får ofta fotografen den bilden eftersom de tar ett stort 

antal exponeringar. Vidare berättar Lars Lejonborg om sina erfarenheter från fotograferingar då han en gång 

blev tillfrågad att ställa sig under skylten för nödutgång. Detta var under en period då det var en intensiv 

diskussion kring om Lejonborg skulle utses som partiledare eller inte. Frågan har även ställts till Mona Sahlin. 

Hon beskriver att hon känner sympati för fotograferna då de arbetar under hård tidspress. Hon menar att tid för 

fotografering inte är inräknad vid intervjusituationer och därför tvingas de hafsigt och snabbt komma in efteråt 

och ta en bild då hon egentligen inte har tid. 
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Som ett resultat av fotografernas sätt att jobba och hantera dessa situationer skapas ett stort urval av bilder 

som passerar vidare till en bildredaktör som utifrån tidningens riktlinjer väljer ut den bild som placeras i artikeln. 

Bildredaktören har möjligheten att välja just den bild som enligt tidningen framställer politikern på det sätt som är 

önskvärt. Handlar artikeln om att politikern ifråga har misslyckats med något väljer de den bild där politikern ser 

dyster och nedstämd ut. Om detta är rätt eller fel är något som vidare kan diskuteras det ett viktigt steg är i alla 

fall att studera och prata om ämnet.  

 

 

7.1 Framtida forskning 
 

Vad som kan konstateras är att det finns ett svagt fält inom medieforskningen där bild behandlats. Många 

gånger tycks bilden sättas i andra hand och ses som en mindre viktig aspekt. Detta trots att bilden har en så 

central roll i vår vardag. För en tidningsläsare blir bilden på tidningens etta det som förmedlar det första intrycket 

av de aktuella nyheterna för dagen. Utan bilder i tidningarnas artiklar skulle stor del av läsarna uppmärksamhet 

gå förlorad och artiklarna skulle heller inte förmedla informationen i lika stor utsträckning. 

Detta motiverar att det svaga fältet bör stärkas med vidare forskning. Vi anser att det bör göras djupgående 

studier av bilder i politiska affärer och dessa bilders betydelse. Den forskning som finns att tillgå är bl.a. 

medieforskaren Lars Nord som studerat två fall av mediedrev, dock har bilden åsidosatts. Intressant vore om fler 

mediedrev studerades och med bilden fokus, även att studerar vilka effekter dessa bilder i mediedrev har hos 

mottagarna. Studier med fokus på genus i bild tror vi är viktigt för att de invanda könsrollerna inte ska fortsätta. 

Att studera fler kvinnor och män i politiken i politiska skandaler som har likande förutsättningar för att få starkare 

resultat är också att rekommendera. Fotograferas kvinnliga politiker annorlunda än män i politiken på grund 

könet bör det inte fortsätta om det leder till något negativt. Vad vi kunnat se är att det finns skillnader mellan 

dessa två undersökta fall. Mona Sahlin som kvinna framställs som svagare och Håkan Juholt som den säkra 

och trygga. Tidningarna ger en felaktig bild, eller snarare så ger tidningarna bara en del av verkligheten, därför är 

det viktigt att den del av verkligheten blir så rättvis som möjligt. Genom vidare forskning bör en större 

medvetenhet bland fotografer, bildredaktörer och redigerare kunna åstadkommas, om hur valen av bildvinklar, 

komposition, layout och bildurval görs. Detta för att nå en mer jämställd gestaltning av kvinnliga och manliga 

politiker. Rådande forskning inom detta område studerar i många fall enbart hur kvinnor i förhållande till män 

framställs i text. Önskvärt vore såklart med en mer utvecklad metod med fokus på genus i bild.  

 

Det finns, så vitt vi vet, ingen skräddarsydd metod för studier av pressbilder att tillgå, förutom semiotisk 

bildanalys och kvantitativ metod, vilka båda metoderna är komplexa. En metod som möjliggör att analysera 

bilder i dess kontext och som är mer överskådlig och att utveckla en metod som gör det möjligt att studera ett 

större urval av bilder utifrån flera fall och på detta sätt, för att nå ett mer generaliserbart resultat vore bra. Ett mer 

fördelaktigt alternativ skulle kunna vara att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod. Här kan forskaren 

genom den kvantitativa metoden mäta bildytan och mängden bilder samt beräkna hur frekvent en viss typ av 

bilder förekommer och samtidigt kunna gå in djupare på varje enskild bild genom en kvalitativ metod. Efter 

efterforskningar ska en nyutvecklad metod av två elever som skrev en studie om bilder i valet 2010 finnas att 
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tillgå, men denna metod är inte använd så vitt vi vet av några andra förutom dem, vilket såklart hade varit bra 

om man vill använda sig metoden i framtiden.  

 

Avslutningsvis att mer göra mer omfattande intervjuar med fotografer, bildredaktörer och redigerare om hur de 

tänker kring bild och hur bildurvalet sker på plats i fotograferingstillfället och slutligen på redaktionerna vore 

intressant och nyttig forskning att ta del av. 
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Bilaga 1 

Delar av denotativ analys 
Här nedan finns delar av den denotativa analysen med tillhörande kodschema bifogat. Kodschemat användes 

vid analysen av samtliga undersökta bilder. För att tydliggöra hur vi arbetat med det första steget i analysen 

bifogas här den denotativa analysen för 16 stycken bilder, samma bilder som de som analyserats konnotativt. 

Med anledning av en alltför stor bilaga och ett stort antal sidor lämnas den totalt denotativa analysen på 

begäran.  

 

Kodschema/mall: 

 

-Tidning: Den aktuella tidningen av de fyra som analyseras 

-Datum: Datum då tidningen trycktes 

-Sida: Den aktuella sida som analyserats 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Genre, typ av bild. Arrangerad intervju, i bilen, intervju på språng, montage, paparazzi, porträtt, 

presskonferens, på språng, ögonblick, övrigt. 

-Position: Bildens placering och storlek i tidning 

-Form: Bildvinkel, utsnitt, ljussituation, kontrast, komposition-linjer 

-Grafiska aspekter: linjer, färger, typsnitt, montage 

-Rubrik/bildtext: Placering, storlek 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation 

 

Människor i bilden 

-Uttryck 

-Position 

-Kroppslig kontakt 

-Ögonkontakt, blick 

-Fysisk rörelse 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild) 
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Denotativ analys: 

 

-Tidning: Svenska Dagbladet 

-Datum: 14 oktober 2011 

-Sida: Etta 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Porträtt 

-Position: Höjdare över förstasidan 

-Form: Bild tagen framifrån, halvkroppsutsnitt, strålkastarljus, mörk bakrund, belyst kropp, utgör kontrast. Stor 

tom yta i kring Håkan Juholt 

-Grafiska aspekter: Rubrik/citat i bild i bilden, liten bild på journalist, socialdemokraternas logga, nedryckare 

också placerade i bilden. 

-Rubrik: “Alla medel är tillåtna inom S för att få bort en pratiledare man inte gillar”. (Citat) 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Ett svart tyg i bakgrunden   

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt sitter ensam och 

koncentrerad. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Fokuserad min 

-Position: Håkan Juholt är i högra hörnet av bilden. 

-Kroppslig kontakt: Handen mot munnen. 

-Ögonkontakt, blick. Blick riktad framåt lite till höger. 

-Fysisk rörelse: Vidrör munnen med handen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild): Håkan Juholt sitter ensam. 

 

-Tidning: Dagens Nyheter 

-Datum: 11 november 2010 

-Sida: Etta 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Porträtt 

-Position: Höjdare över förstasida.  

-Form: Bilden tagen något ovanifrån framifrån. halvkroppsutsnitt, strålkastarljus. Kontrast mellan det uppljusade 

kroppen och bakgrunden. Mörka färger, klarröd tröja. 

-Grafiska aspekter: Varma toner på Mona Sahlin. Rubrik i bild, samt två underrubriker med tillhörande text. 

-Rubrik: ”Mona Sahlins hemliga plan”. 
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Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Stolar i bakgrunden. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin sitter/står och lutar sig mot 

något föremål. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Svagt leende. 

-Position: Mona Sahlin är i högra nedre hörnet av bilden. 

-Kroppslig kontakt: Stödjer ena sidan mot något föremål 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är sänkt något till höger. 

-Fysisk rörelse: Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin är ensam i bild. 

 

 

-Tidning: Aftonbladet 

-Datum: 15 oktober 2011 

-Sida: 8-9 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: På språng intervju 

-Position: Breddare över uppslag 

-Form: Bild tagen framifrån, halvkroppsutsnitt, blixtljus, kontrast mellan objektet och förgrunden, trälist i 

bakgrunden utgör en diagonal. 

-Grafiska aspekter: Inga.  

-Rubrik / bildtext: Rubrik, “ Räddad av talet”. Bildtext, “Kvar efter stormen. Håkan Juholt lyckades i sista stund 

rädda sig själv genom ett känslosamt brandtal för S-topparna.  

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Journalister i och kamerautrustning i förgrunden, vägg med trälist i bakgrunden. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt står och blir intervjuad av 

journalister. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Neutralt uttryck 

-Position: Håkan är Juholt höger i bilden 

-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken till höger i bilden 

-Fysisk rörelse: Ingen. 
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-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild): Journalisterna står nära runt 

Håkan Juholt.  

 

 

T idning: Aftonbladet 

-Datum: 12 november 2010 

-Sida: 8-9 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: På språng intervju 

-Position: Breddare över uppslag. Åtta små bilder på höger sida i uppslaget  

-Form: Bilden tagen snett framifrån från Mona Sahlins höra sida, blixtljus, neutralt ljus, halvkroppsutsnitt. Svaga 

kontraster. 

-Grafiska aspekter: Åtta porträtt botten på vänster sida.  

-Rubrik: ”Nobbad - av red ed” (versaler) ”Red ed”  

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: En reporter i förgrunden, människor bilar, hus, stolpe samt en buss i bakgrunden. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin blir intervjuad på språng. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Munnen något öppen, antagligen mitt i en mening. 

-Position: Mona Sahlin är till höger i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är sänkt, riktad åt vänster. 

-Fysisk rörelse: Mona Sahlin går och är på väg någonstans. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Har flera människor runt sig, 

två reportrar framför sig. 

 

 

-Tidning: Expressen 

-Datum: 10 oktober 2011 

-Sida: 14-15 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Montage 

-Position: Breddare över uppslag 

-Form: Bilden tagen rakt framifrån, blixtljus på Håkan Juholt, glödlampljus i övriga bilden skarp vinjettering i övre 

under och högra kant som utgör kontrast i bilden. Halvkroppsutsnitt. 
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-Grafiska aspekter: I bakgrunden varma färger, neutrala toner på Håkan Juholt. En pil i övre kant av bilden som 

går nedåt till höger som visar procentsatser. Textrutor till höger i bilden om Håkan Juholts tidigare incidenter. 

Stapeldiagram till vänster om bilden. 

-Rubrik: ”Nu sviker väljarna” (versaler) 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Människor i bakgrunden och en korridor/trapphus. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt är på väg till höger i bild. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Fokuserad min. 

-Position: Håkan Juholt är till vänster i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Håller sig över bröstet med ena handen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst framåt till höger i bilden. 

-Fysisk rörelse: Vidrör bröstet med handen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Människor bakom Håkan 

Juholt. 

 

-Tidning: Aftonbladet 

-Datum: 10 november 2010 

-Sida: 12-13 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Montage 

-Position: Höjdare över fyra spalt. Sex mindre bilder på uppslaget. 

-Form: Bilden tagen rakt fram ifrån, blixtljus samt glödlampsljus ovanifrån, utsnittet skuret strax nedanför halsen. 

Jämt ljus och kontrast över bilden, skugga bakom huvudet. 

-Grafiska aspekter: Dova färger ganska omättade, rött linjediagram över bilden i nederdelen som visar röstsiffror. 

Ljusblå textruta som visar möjliga efterträdare till Mona Sahlin. 

-Rubrik: ”Alla kan tvingas att avgå” (versaler) S:et i tvingas är rött.  

 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Ren förgrund och bakgrund. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin står framför en vägg. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Neutral min. 

-Position: Mona Sahlin är i mitten av bilden. 
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-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken fäst snett upp till höger i bilden. 

-Fysisk rörelse: Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin är ensam i 

bilden. 

 

-Tidning: Dagens Nyheter 

-Datum: 12 oktober 2011 

-Sida: 10 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: På språng 

-Position: Breddare över sida. 

-Form: Bilden tagen snett framifrån något från Håkan Juholts högra sida, dagsljus, helkroppsutsnitt, kalla toner 

över bilden, starka skuggor utgör kontrast mot det ljusa fönstret till höger i bilden. 

-Grafiska aspekter: Blåa färger. 

-Rubrik: ”Juholt: Man har accepterat min förklaring och ursäkt” 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Inga föremål i förgrund, i bakgrunden en korridor samt människor som går. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt går igenom en korridor. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Fokuserad min.. 

-Position: Håkan Juholt är något till höger i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Håller i en mapp med båda händerna. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst rakt fram något till höger i bilden. 

-Fysisk rörelse: Går framåt. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Håkan Juholt går 

tillsammans med fyra andra personer genom en korridor.  

 

 

-Tidning: Dagens Nyheter 

-Datum: 15 november 2010 

-Sida: 6-7 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: På språng 

-Position: Breddare över uppslag. Fem andra bilder på uppslaget. 
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-Form: Bilden tagen från Mona Sahlins högra sida, helkroppsutsnitt, starkt blixtljus, blandade varma och kalla 

toner, jämt ljus över bilden. Blixtljuset ger bilden jämn kontrast. 

-Grafiska aspekter: Stapeldiagram som visar röstsiffror till vänster i nedre hörnet, historiska bilder samt en 

inklippt tobleronechoklad i en textruta i botten av bilden, en liten bild till höger i övre hörnet. 

-Rubrik: ”Här lämnar Sahlin ett parti i djup kris”  

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Journalist i förgrunden till höger, andra människor och journalister i bakgrunden. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin går tillsammans med en 

grupp människor. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Glad min. 

-Position: Mona Sahlin är något till vänster om mitten i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Håller ihop tröjan med handen mot magen. Med vänstra handen håller hon handväska och 

dokument. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst framåt till höger. 

-Fysisk rörelse: Går framåt. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin flera människor 

runt omkring sig. 

 

-Tidning: Expressen 

-Datum: 12 oktober 2011 

-Sida: 8-9 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Paparazzi 

-Position: Över uppslag. 

-Form: Bilden tagen är från Håkan Juholts vänstra sida, blandljus, ansiktsutsnitt, ansiktet upplättat av ljus från 

dataskärm, inramning av fönstret. Varma och kalla färger blandas. 

-Grafiska aspekter: Textruta och rubrik i bilden.   

-Rubrik: ”Övergiven” (versaler).  

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Fönsterkarm i förgrunden, lampa i fönstret. Inget syns i bakgrunden. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt sitter ned i ett rum 

antagligen vid en dator. 

 

Människor i bilden 
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-Uttryck: Fokuserad på skärmen. 

-Position: Håkan Juholt är i mitten av bilden. 

-Kroppslig kontakt: Håller handen för munnen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst framåt till vänster 

-Fysisk rörelse: Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Håkan Juholt sitter ensam. 

 

 

-Tidning: Aftonbladet 

-Datum: 14 november 2010 

-Sida: 10-11 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Paparazzi 

-Position: Breddare över uppslag. Fyra mindre bilder på upplaget.  

-Form: Bilden tagen från Mona Sahlins högra sida, halvkropputsnittt, blandljus. Stark ljuskälla som kommer från 

Monas västra sida. Kontrast mellan den starka ljuskällan och de övriga mörka partierna i bilden. Inramning av 

fönstrets lister.  

-Grafiska aspekter: Bildtext i bilen i nedre vänstra hörnet. Neutrala färger.  

-Rubrik: ”Orostresskaospanik” (versaler) 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Fönster i förgrunden, en växt, i bakgrunden en ljuskälla. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin går inne i ett hus. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Neutralt uttryck. 

-Position: Mona Sahlin är till höger i bilden.. 

-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är sänkt, fäst rakt fram till höger. 

-Fysisk rörelse: Otydligt, antagligen går hon framåt. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin är ensam i bild. 
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-Tidning: Svenska Dagbladet  

-Datum: 15 oktober 2011 

-Sida: Etta 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Presskonferens 

-Position: Breddare på förstasidan 

-Form: Bild tagen framifrån, halvkroppsutsnitt, blixtljus, den röda och vita färgen i bakgrunden utgör kontrast i 

bilden. Mönster med former. 

-Grafiska aspekter: Grafik i bildens vänstra hörn i form av ett rött cirkeldiagram som visar förtroendesiffror för 

Håkan Juholt. 

-Rubrik: “Juholt sänke för S” 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Ett glas i förgrunden i botten av bilden samt en mikrofon som delvis syns i högra hörnet. 

Socialdemokraternas loggar i bakgrunden. En man står i bakgrunden till vänster 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt står tillsammans med Carin 

Jämtin på presskonferens. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Öppen mun, mitt i en mening. 

-Position: Håkan Juholt är lite till vänster i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Händerna knäppta i midjan. 

-Ögonkontakt, blick. Blick riktad framåt något uppåt. 

-Fysisk rörelse: Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild): Håkan Juholt står bredvid 

Carin Jämtin och en annan man står snett bakom honom. 

 

 

-Tidning: Aftonbladet 

-Datum: 15 november 2010 

-Sida: 6-7 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Presskonferens 

-Position: Breddar över uppslag.  

-Form: Bilden tagen snett framifrån, halvkropputsnittt, strålkastarljus. Kraftigt vinjetterad bild, utgör kontrast till 

bildens mitt som är uppljusad. Neutrala toner, en stark röd färg på S-logga. 

-Grafiska aspekter: Rubrik i bildens, socialdemokraternas logga till vänster. Textruta vid bilden högra kant.  
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-Rubrik: ”17.11 : Avgår” (versaler). 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: journalister i förgrunden, kamera och mikrofoner. Vit vägg/tavla i bakgrunden. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin står på presskonferens med 

Ibrahim Baylan. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Sammanbiten min. 

-Position: Mona Sahlin är något till vänster i bild. 

-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst till vänster i bilden. 

-Fysisk rörelse: Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin står till höger 

om Ibrahim Baylan.  

 

-Tidning: Svenska Dagbladet 

-Datum: 11 oktober 2011 

-Sida: 8 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Porträtt 

-Position: Breddare över sida. Liten bild i botten på sida. 

-Form: Bilden tagen från Håkan Juholts vänstra sida. Halvkroppsutsnitt, dagsljus.   

-Grafiska aspekter: Orangea linjer i bakgrunden. Inklippta dokument. 

-Rubrik: “ Sällsynta bostadbidrag”. 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Mönster i bakgrunden, med linjer och färger. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt sitter i en stol med händer 

knäppta. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Fundersam min. 

-Position: Håkan Juholt är lite till höger i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Hans händer är knäppta. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst till vänster i bilden. 

-Fysisk rörelse. Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Ensam i bild. 
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-Tidning: Svenska Dagbladet 

-Datum: 11 november 2010 

-Sida: 10-11 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Porträtt 

-Position: Breddare över uppslag.  Sex mindre bilder på uppslaget.  

-Form: Bilden tagen framifrån, halvkroppsutsnittet blandljus, mörka kalla färger, varmt ljus från lampan i det i 

övrig mörka rummet utgör kontrast i bilden. 

-Grafiska aspekter: Tidslinje i botten på uppslaget med tre bilder i, två mindre breddare till höger om dragaren. 

-Rubrik: ”Mons Sahlin redo för intern maktstrid”  

 

Bildinnehåll 

-Förgrund / bakgrund: I förgrunden till höger en bit av en lampskärm, i bakgrunden soffa och tavlor och lampa 

ena hörnet. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin står i ett rum med händerna 

knutna på magen. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Neutral min, huvudet bortvänt från kameran. 

-Position: Mona Sahlin är i mitten av bilden.  

-Kroppslig kontakt: Håller både händerna på magen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst till vänster i bilden. 

-Fysisk rörelse: Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin är ensam i 

bilden. 

 

-Tidning: Svenska Dagbladet 

-Datum: 11 oktober 2011 

-Sida: Etta 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Porträtt 

-Position: Breddare över förstasidan. 

-Form: Bilden tagen rakt framifrån. Halvkroppsutsnitt, uppljusat ansikte, rött och vit mönster i skarpa kontraster. 

Kontraster mellan hans huvud och bakgrunden.   

-Grafiska aspekter: Vita former i bakgrunden. 
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-Rubrik: Rubrik, “ S-leden sluts för att rädda Håkan Juholt”.  

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: Delar av huvuden syns i bild. Rött och vitt mönster. 

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Håkan Juholt står framför ett mönster som 

linkar socialdemokraternas logga. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Fokuserad min. 

-Position: Håkan Juholt är i mitten av bilden. 

-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är fäst rakt fram i kameran. 

-Fysisk rörelse. Ingen. 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Människor framför honom.  

 

 

 

-Tidning: Dagens Nyheter 

-Datum: 15 november 2010 

-Sida: Ettan 

 

Stil och form i bilden 

-Stil: Porträtt 

-Position: Breddare över förstasida. 

-Form: Bilden tagen från Mona Sahlins vänstra sida, utsnittet skuret vid bröstet, strålkastarljus, varma toner, 

jämt ljus över bilden. 

-Grafiska aspekter: Rubrik i bilden. S-loggan i bakgrunden. Liten svart textruta under bilden i högra hörnet. 

-Rubrik: ”Slutet” (versaler). 

 

Bildinnehåll 

-Förgrund/bakgrund: I bakgrunden den vita och röda S-loggan.  

-Beskrivning tingen och/ eller varelserna och deras miljö och relation: Mona Sahlin står framför en vägg. 

 

Människor i bilden 

-Uttryck: Fokuserad min. 

-Position: Mona Sahlin är till höger i bilden. 

-Kroppslig kontakt: Ingen. 

-Ögonkontakt, blick: Blicken är höjd till vänster. 

-Fysisk rörelse: Ingen. 
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-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild). Mona Sahlin är ensam i 

bilden. 
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Bilaga 2 

Begreppsförklaring 
Vi har i denna studie använt oss av ett antal begrepp som här nedan förklaras. Främst förekommer termer i den 

denotativa analysen som behöver förtydligas. 

 

Bildgenrer/bildstil/bildtyp 
Arrangerad intervju- Bilder i intervjusammanhang där intervjun är arrangerad/planerad. 

I bilen- Vid eller i en bil. 

Intervju på språng- Politikern blir intervjuad på väg någonstans. 

Montage- Grafik i eller över bilder och/ eller bilder som är frilagda från bakgrund. 

Paparazzi- “Smygtagen” bild. Politikern är omedveten om att bilden tas. 

Porträtt- Tajt beskuren bild. Enbart politikern i bild. 

Presskonferens- Bilder tagna vid presskonferens. 

På språng- Politikern förflyttar sig från en plats till en annan. Ofta rörelse/ går. 

Ögonblick- Något som händer precis just då, t ex en speciell gest. 

Övrigt- Bilder som inte platsar i någon av de andra kategorierna. 

 

Layoutbegrepp 
Etta- Tidningens framsida. 

Höjdare- En stående bild. 

Breddare- En liggande bild som täcker ett flertal spalter. 

Halvsida- Artikel och bild över en halv sida. 

Enkel sida- Artikel och bild över en sida. 

Uppslag- Artikel och bild över uppslag i tidningen, dvs, två enkelsidor sida vid sida. 

 

 

 

 

 

 

 


