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1. INLEDNING
En bild säger mer än tusen ord. Vid en första anblick tycks det välkända ordspråket
sammanfatta bildens betydelse i relation till det talade eller skrivna ordet bra. Bilden är
alltid mera mångfacetterad och går aldrig att beskriva till fullo i ord.
Efter att ha skrivit den här avhandlingen är jag inte längre övertygad om att
ordspråket stämmer. Att varje bild säger mer än tusen ord beskriver bara den ena sidan av
myntet, för samtidigt finns det företeelser man kan uttrycka med tusen ord som aldrig kan
fångas fullständigt i en bild. Insikten är att orden och bilden talar olika språk. Där orden tar
slut tar bilden vid, och vice versa. De kan också överlappa varandra, men de är aldrig
fullständigt entydiga.
Den här avhandlingen handlar om bilder. Likväl består den av långt flera ord än
bilder. Därför krävs en kodnyckel, eller en ”tolk” för att vi genom den skrivna textens språk
skall kunna förstå bildens. En tillräckligt skicklig tolk hittar jag i semiotiken. Med hjälp av
semiotiska kodnycklar vandrar jag in genom de dörrar de öppnar i bildspråket. Men jag står
också inför stängda dörrar som kräver sina alldeles särskilda nycklar. Genom den här
avhandlingen finslipar jag dessa nycklars taggar för att de skall passa in exakt i de lås jag
vill öppna. På så sätt kan jag förstå de bilder jag vill förstå.
Dessa bilder hittar jag varje morgon när jag breder ut dagstidningen vid kaffebordet.
Dessa bilder föreställer huvudpersonerna i det sammanhang som fotografen Martti
Lintunen (1988, 18) kallar ”den politiska sagan”. På dagstidningssidorna pågår sagan
ständigt, utan början och utan slut. Problem löses, skurkar bekämpas, hjältar föds medan
andra försvinner ur stråkastarljuset.
Personerna på bilderna, politikerna, är sagans huvudpersoner. Genom skrivande
journalisters, fotografers och layoutjournalisters dramaturgi, men också genom egen
politisk retorik, personifieras de till de karaktärer vi möter på tidningssidorna. Inför
politiska val är personifieringen starkare än vanligt. I utpräglade personval, som
presidentval, framträder den politiska sagans huvudpersoner allra tydligast.
I början av år 2012 valde finländarna president Tarja Halonens efterträdare. Sauli
Niinistö segrade över sin motkandidat Pekka Haavisto i valets andra omgång, den femte
februari 2012. Det som intresserar mig är hur "den politiska sagan" om Sauli Niinistö och
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Pekka Haavisto, och de 6 övriga kandidaterna (Timo Soini, Paavo Väyrynen, Paavo
Lipponen, Sari Essayah, Eva Biaudet och Paavo Arhinmäki) berättades i våra
dagstidningars bildjournalistik. Förhöll sig tidningarna strikt objektiva, eller fick någon
kandidat ”gratis reklam” medan en annan behandlades extra styvmoderligt?
Målet är att ge en förståelse för hur mekanismerna bakom den visuella politiska
retoriken fungerar, vad som gör att ett fotografi tillför politikern vissa egenskaper, och hur
politikerna och journalisterna genom samverkan och maktkamp formar politikernas
offentliga bild.
Att journalistiken överlag har en inverkan på hur folk röstar är självklart, och klart
är också att bilderna och de visuella delarna av journalistiken har en avgörande men ofta
underskattad betydelse (Coleman & Wasike, 2004, 457). Samtidigt vill jag klargöra att
valbeteendet inte primärt hör till mitt forskningsområde. Jag kommer inte att presentera
belägg för hur bildjournalistiken påverkade valresultatet. Däremot kommer jag att belysa
den styrka dagstidningsbilderna har, när det gäller vår uppfattning om politik.
Jag riktar mig till de journalister som arbetar med bilder och layout, eftersom de bör
vara medvetna om den visuella journalistikens styrka, för att kunna utnyttja den men också
låta bli att missbruka den. Även politiker är betjänta av att känna till vad den kan och inte
kan påverka i den visuella journalistiken. Den här avhandlingen riktar sig även till vanliga
läsare, som genom ökad förståelse för visuella politiska koder kan bilda sig en djupare
förståelse för politiken, och hur den presenteras genom dagstidningarnas visuella element.

1.1 Frågeställningar och syfte
Den här avhandlingen innefattar en bildanalys av dagstidningsbilderna (med tillhörande
rubriker och bildtexter) i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat inför presidentvalet i
Finland 2012. Bildanalysen är som forskningsområde mycket brett, och därför har jag valt
att specifikt avgränsa den till en semiotisk bildanalys, som i förlängningen utarbetas till en
kvantitativ innehållsanalys av valenskaraktär med en kompletterande kvalitativ del.
Analysen grundar sig på visuell grammatik, med särskild fokus på visuell politisk
retorik. Hit hör allt från politikers kroppsspråk och minspel, till bildvinkel och
kamerafokus, layout och rubriksättning. Hela analysen utgår från ett semiotiskt perspektiv,
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där målet är att söka bildens mening, så som den framträder hos betraktaren/publiken (i
dess kulturella och samhälleliga kontext).
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur presidentkandidaterna placerade sig
på skalan positiv/negativ, i de ovannämnda tidningarnas bildjournalistik. Inbegripet i frågan
finns också en strävan att se skillnader mellan de olika tidningarnas bildjournalistik. Vem
fick mest positiv publicitet, och vem fick mest negativ publicitet, och hur rangordnades de
övriga kandidaterna enligt samma skala. Genom det här tillvägagångssättet når jag
förståelse om huruvida någon/några av kandidaterna favoriserades i bildjournalistiken inför
valet. Den kvalitativa indelningen enligt positiv/negativ överskuggar avhandlingen, men
frågan vidgas också en kvalitativ redogörelse kring hur kandidaterna avbildades. Viktigt att
notera är att min undersökning riktar in sig på personerna på bilden, det vill säga
presidentkandidaterna, och hur deras personliga attribut och konnotationer framställdes i
bildjournalistiken.
Min övergripande forskningsfråga är således: Hur rangordnades och avbildades
presidentkandidaterna i Hufvudstadsbladets och Helsingin Sanomats fotojournalistik, inför
det finländska presidentvalet 2012? Inom den frågan koncentrerar jag mig främst på hur
kandidaterna rangordnades enligt skalan positiv/negativ, enligt frågan om vem som fick
mest positiv publicitet och vem fick mest negativ publicitet.
Avhandlingen strävar efter att belysa de processer som ligger bakom varje politiskt
fotografi, och hur de koder uppkommer genom vilka vi tar till oss bilden. Politikern som
fotograferas har ett budskap, journalisten lägger till sitt budskap, och läsaren tolkar dessa
budskap genom sin personliga referensram. Bildens slutliga betydelse är en summa av
dessa budskap, som kan förstärka eller motverka varandra. Målsättningen med den här
avhandlingen är att förstå hur dessa budskap uppkommer, och vilken karaktär de har.
Viktigt att notera är att jag i den här avhandlingen inte drar paralleller mellan
valresultatet (eller resultat i opinionsmätningar) och tidningarnas bildjournalistik. Att
journalistiken påverkar väljarnas beteende är klart, men i vilken utsträckning och hur är inte
temat för den här avhandlingen. Jag kommer alltså inte att kunna dra några som helst
slutsatser kring huruvida valresultatet skulle vara annorlunda i fall tidningarnas
bildjournalistik hade varit en annan. Det utesluter inte att resultaten i avhandlingen kan vara
intressanta ur rent politisk synvinkel. Även en om det är omöjligt att ange exakt hur mycket
6

bildjournalistiken influerar röstningsbeteendet visar Waldmanns & Devitts (1998, 302)
forskning att det är högst troligt att en kandidat som i pressen systematiskt favoriseras inom
en valkampanj drar nytta av exponeringen i form av flera röster.
Jag är också intresserad av att se hur väl min analysmodell lämpar sig för den här
typen av forskning. Även om min analysmodell till stor del bygger på tidigare forskning är
den i sin ytterligaste utformning en egen modell.
Jag upprepar min forskningsfråga i punktform:

1. Hur rangordnades de 8 presidentkandidaterna enligt indelningen positiv/negativ
publicitet i Helsingin Sanomats respektive Hufvudstadsbladets fotojournalistik inför
presidentvalet i Finland 2012?
2. Hur

framställdes

de

olika

kandidaterna

i

Helsingin

Sanomats

och

Hufvudstadsbladets fotojournalistik inför presidentvalet i Finland 2012?
3. Hur ändamålsenlig är min analysmodell för den här typen av analys?

Utöver dessa grundfrågor kommer jag även att redogöra för resultaten i undersökningen
utgående från en indelning mellan de båda tidningarna, och från en indelning i de olika
nivåerna/funktionerna i analysmodellen (där olika aspekter av bildens betydelse mäts).
Dessa bör ses närmast som tillägg i resultatet.
Den här avhandlingen är uppställd enligt en standardmodell för disposition av pro
gradu-avhandlingar inom kommunikationsvetenskap vid Helsingfors universitet. Jag
redogör inledningsvis för tidigare forskning på området, för att sedan beskriva min metod.
Efter det följer analysen och presentationen av forskningsresultaten, och avslutningsvis
diskuterar jag resultatens relevans.

2. TIDIGARE FORSKNING
För att nå fram till de verktyg som behövs för att tolka dagstidningsbilder av politiker i
samband med politiska val måste jag börja från början. Den första frågan lyder: hur får en
bild sin betydelse?
I följande kapitel strävar jag inledningsvis efter att definiera fotografiet utgående
från olika synsätt som anknyter till semiotiken. Jag för inledningsvis diskussionen på ett
7

mycket brett plan, men jag lägger ändå tyngdpunkten och merparten av kapitlet på den typ
av forskning som direkt anknyter till pressfotografier av politiker, och den politiska retorik
och journalistiska dramaturgi de är sammankopplade med.

2.1 Centrala begrepp inom semiotisk bildanalys
I målsättningen att förstå en bild ger semiotiken (jämfört med övriga analysmodeller) de
bästa verktygen för en så exakt analys som möjligt, eftersom utgångspunkten är att
behandla bildens ”språk” enligt samma regelverk som det talade eller skrivna språket. Den
gemensamma nämnaren är kommunikation, och det är semiotiken som sammanfattar
villkoren för kommunikation i dess vidaste mening (Nordström 1984, 64). Även om det
semiotiska tankesättet (så som det ursprungligen presenterades vid 1900-talets början av
Ferdinand de Saussure och Charles S. Pierce) var ämnat för tolkning av lingvistik, har de
semiotiska

verktygen

med

framgång

använts

också

vid

andra

typer

av

kommunikationsforskning. Semiotiken omfattar således också bildspråket, som är en med
lingvistiken jämbördig undergrupp inom den semiotiska modellen för tolkning av
kommunikation.
Semiotiken strävar efter allmängiltiga och tydliga förklaringsmodeller för ett
budskap. Kommunikationsmedlet (bilden) bryts ned i minsta möjliga beståndsdelar, för att
inringa dess budskaps uppkomst och natur. Den semiotiska begreppsvärlden är välkänd,
men förtjänar ändå att kort upprepas här utgående från hur semiotiken generellt har
anpassats till bildspråket.
Inom all semiotisk forskning är tecknet det centrala, och står för språkets minsta
beståndsdel. Primärt delas tecknet in i två kategorier: det betecknade och det betecknande.
Det betecknade är ett fenomen, och det betecknande är en primär beskrivning av
fenomenet. Dessa behöver inte ha ett entydigt samband; ett enkelt exempel är att olika
språk använder olika ord för att beteckna samma sak (Rose 2005, 73). Inom bildspråket är
motsvarande exempel att det finns flera sätt att avbilda ett och samma föremål.
Tecknet delas ytterligare in i ikoner, index och symboler. En ikon är en direkt bild
av det betecknade, ett index har ett vagare samband med det betecknade, och en symbol har
inte något annat än ett kulturellt överenskommet samband (Fiske 1992, 70). Ett exempel
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inom bildsemiotiken: fotografiet är en ikon, rök är ett av eldens index, och språkets ord
(exempelvis i en bildtext) är symboler (Annukka Oksanen 1992, 24).
För att tecknen skall bilda en mening utöver den primära krävs koder. Inom
lingvistiken motsvaras koderna av språkets regler. Bildspråkets koder är inte lika fasta som
den lingvistiska grammatikens, och distinktionen mellan starka och svaga koder är tydlig.
En stark kod förutsätter att alla som är införstådda i koden (behärskar språket) gör en
entydig tolkning. Ett exempel är symbolen på ett trafikmärke (Nordström 1984, 36). Med
svaga koder avser man koder som inte är lika självklara, utan lämnar flera
tolkningsmöjligheter

öppna.

De

flesta

bilder

är

mera

mångfacetterade

än

trafikmärkessymboler, och är därmed relaterade till flera koder samtidigt, av varierande
styrka. Betraktaren är nödvändigtvis inte alltid medveten om bildens sammanlagda antal
koder. En del av koderna kan gå betraktaren förbi eller enbart inverka på det
undermedvetna planet. (Nordström 1984, 36)
Koder fungerar med hjälp av konnotationer, vilka är de associationer vi gör när vi
betraktar bilden. Konnotationer är kulturellt bundna, och är således inte entydiga för alla
betraktare (alla som betraktar bilden associerar inte på samma sätt, och budskapet varierar
således). Denotation är däremot den entydiga tolkningen som inte är kulturbunden, och
anspelar på det inom bilden som inte berörs av tolkningsfrihet; dess bokstavliga betydelse
eller status som ikon. (Nordström 1984, 38-39)
I forskning där avsikten är att kategorisera bildens betydelse så exakt som möjligt är
semiotiken ett jämförelsevis väl genomarbetat system (Rose 2005, 72). Den semiotiska
modellen är inte den enda modellen för bildanalys, men är helt dominerande inom
massmedieforskning på grund av dess allmängiltighet och förmåga att omfatta ett stort antal
bilder, utan att för den skull förbise relativt svaga och kulturellt snäva koder hos den
enskilda bilden.
Skulle forskaren lämna semiotiken driva analysen mot allt svagare och mera subtila
koder skulle resultaten vinna i djup men förlora i objektivitet. Den här typen av analys
används inom konstvetenskap där en personlig djup förståelse av en bild är ändamålsenlig,
men konstvetenskapliga metoder ger ingen metod för en systematisk jämförande analys av
ett stort antal bilder. De djupt kvalitativa resultaten för varje bild blir svåra att jämföra med
varandra. (Nordström 1984, 65)
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Skulle vi, å andra sidan, att helt förbise hur bilden ter sig för den enskilda
betraktaren skulle vi göra en bildanalys av narrativ modell. Inom narrativ bildanalys
beaktas enbart diskursen kring bildens tillblivelse. Bilden blir i ett visst hänseende en
fullständigt objektiv representant för en diskurs, eller en symbol för ett skeende, och de
koder bildens visuella retorik för med sig förbisedda (Noponen 1995, 44). Utöver den
narrativa analysen går det givetvis att göra en rent kvantitativa innehålls- eller
frekvensanalyser av bilder, där man inte tar fasta på bildens betydelse i någon som helst
konstnärlig mening.
Problemet med metoder för bildanalys som inte grundar sig på semiotik är alltså att
de är svåra att tillämpa på ett relativt stort sampel bilder, där analysmodellen dels måste
kunna genomföras kvantitativt utan att för den skull bli så pass allmängiltig att den helt
förbiser kulturella koder. Semiotiken kan alltså betraktas som en gyllene medelväg.

2.2 Fotografiets budskap: essentialism eller antiessentialism
Ligger skönheten i betraktarens öga?
I grunden handlar den filosofiska frågeställningen om huruvida bildens budskap är
orubbligt sammanflätat i bilden, eller enbart är en produkt av de konnotationer som
uppkommer hos betraktaren. Detta kan uttryckas som en motsättning mellan ett
essentialistiskt, respektive ett antiessentialistiskt, synsätt. Denna indelning är meningsfull
enbart när det gäller fotografier, eftersom de direkt avbildar verkligheten. I fortsättningen
kommer jag att koncentrera mig på fotografier.
I sina essäer som behandlar bildens betydelse lägger den franske semiotikern
Roland Barthes grunden för det essentialistiska synsättet på fotografiet. Barthes (1977, 17)
hävdar att fotografiets betydelse är bestående och oberoende av sin omgivning. Enligt
Barthes ligger alltså skönheten i bilden, och inte i betraktarens öga. En av Barthes
kungstankar är att fotografiet som kommunikationsmedel är unikt, eftersom det saknar kod
och är fullständigt denotativt. Fotografiet, enligt Barthes (1993, 137-138), bär på ett
budskap som är orubbligt av de koder som betraktaren eller den omgivande kulturella
kontexten för med sig. Fotografiets budskap är, enligt Barthes, verkligheten. Det behövs
ingen ”förmedlare”, eller kod, för att budskapet skall nå fram, bilden har en ”inneboende
kraft”.
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De flesta bildforskare i dag avsäger sig det essentiella synsättet att betrakta
fotografier, eftersom de oundvikligen kan tolkas på flera olika sätt. Barthes (1977, 16) själv
noterar detta, men anser att upphovsmannens (fotografens) och mottagarens (betraktarens)
betydelse för bildens budskap hör till den sociologiska forskningen.
Även om Barthes (1977, 19-20) själv insåg att ett fotografi till viss mån bär på
koder (som exempelvis val av motiv, teknisk behandling, inramning och layout) var han så
övertygad om att fotografiet till sin innersta natur är denotativt att han avskrev detta som
fotografiets paradox. Paradoxen, enligt Barthes, ligger i bildens två meddelanden:
analogonen utan kod, och alla dessa andra faktorer som bär på en kod.
Betraktar man fotografiet ur essentialistisk synvinkel förblir paradoxen olöst. Väljer
man däremot att betrakta bilden som en antiessentialistik produkt försvinner paradoxen. Att
betrakta fotografiet antiessentialistiskt betyder att se dess budskap enbart som en produkt av
konnotationer, och bildens betydelse är mera flytande och beroende av den omgivande
kulturen. (Seppänen 1990, 35)
Modern semiotisk bildforskning utgår i regel från ett antiessentialistiskt synsätt på
bilden, och det essentialistiska synsättet motbevisas av flera forskare. John Tagg (1988, 3)
driver tesen att inget fotografi exakt kan vara verkligheten, genom att framhålla att
processen när ett fotografi tas är irreversibel. Umberto Eco (1986, 94-96) å sin sida påpekar
att det som Barthes ser som en inneboende ”kraft” mycket väl kan vara sådana egenskaper
hos bilden som vi ännu inte har lärt oss koda eller sätta i system på ett ändamålsenligt sätt.
Enligt Kress & van Leeuwen (1996, 32) kan ett fotografi kan förefalla fritt från koder, men
att det enbart beror på att vi är blinda för koderna; de är så djupt integrerade i vår kultur att
vi inte ser dem. Antti Hassi (1988, 54) och Gillian Rose (2005, 87) uttrycker samma sak:
man lurar sig själv om man betraktar bilden som en ikon, eftersom en bild helt enkelt inte
är detsamma som verkligheten den avbildar, och mening kan inte skapas ”i ett vakuum”,
utan enbart genom kontakten till omvärlden.
I bildforskning där utgångspunkten är att jämföra ett stort antal bilder krävs i viss
mån ett kvantitativt förhållningssätt, vilket kräver en antiessentialistisk synvinkel. Det går
inte att jämföra olika bilders (potentiella) inre betydelse med varandra.
Trots detta går det aldrig att inta ett totalt kvantitativt förhållningssätt till
bildforskning, och forskaren bör vara medveten om typiska fallgropar. Gillian Rose (2005,
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71) lyfter fram några av dem: Trots semiotikens strukturalistiska natur har kritik lyfts fram
mot att metoden kan vara för subjektiv. En semiotisk analys kan tendera att fokusera mera
på mottagaren än på bilden själv; bildens budskap så som det ursprungligen var menat blir
åsidosatt till förmån för mottagarens tolkning av bilden. Dessutom saknas en totalt entydig
analysmodell för att genom semiotiken närma sig bildens mening. (Rose 2005, 71).
Mot bakgrund av Roses kritik kan man hävda att bildspråket inte bär på lika många
deterministiska drag som lingvistiken. Å andra sidan kan man inte ignorera bildens
budskap, eftersom vissa budskap enbart går att beskriva genom bilder. Sålunda behövs det
instrument för att kunna översätta bildspråkets grammatik till lingvistiken.
Ett försök att utarbeta dylika instrument hittar vi hos forskarna Kress och van
Leeuwen i boken ”Reading images, The Grammar of Visual Design” (1996). Kress & van
Leeuwen eftersträvar en heltäckande ”grammatik” för att kunna läsa bildens betydelse ur ett
semiotiskt och antiessentialistiskt perspektiv.
Figur 1: bilden och texten uttrycker olika saker

Enligt Kress och van Leeuwen
(1996,
bildspråket

2-3)

överlappar

och

lingvistiken

varandra. Viss kommunikation
kan enbart uttryckas verbalt eller
i text, medan annat enbart kan
förmedlas
kommunikation

visuellt.
kan

Viss
uttryckas

både genom bildspråk och inom
lingvistik, men bär på nyansskillnader som är beroende av det specifika semantiska
systemet. Inom språket har vi ett val mellan olika ordklasser eller grammatikaliska
strukturer, vilket i bildspråket motsvaras av till exempel val av färger, komposition eller
perspektiv.

Viktigt att notera i det här sammanhanget är att Kress och van Leeuwen

(1996, 23) tar avstånd från ett rent strukturalistiskt tänkande, som skulle innebära att en
specifik bild alltid är möjlig att avläsa fullständigt.
Samtidigt poängterar Kress & van Leeuwen (1996, 23) hur bilden påverkas av
språket i textform. Ord som följer med och beskriver en bild inverkar starkt på det slutliga
meddelandet, som sålunda måste betraktas som en symbios mellan bild och text.
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På grund av de möjligheter till visuell grammatik som ett antiessentialistiskt synsätt
medför (och dess dominerande ställning inom bildforskningen) fortsätter jag min
avhandling i enlighet med det synsättet, och bortser i fortsättningen från essentialismen och
fotografiets paradox. Skönheten ligger i betraktarens öga!

2.3 Visuell grammatik: den ideationella, interpersonella och textuella
funktionen
Kress & van Leeuwen (1996, 2) grundar den visuella grammatiken på Michael Hallidays
sociolingvistik, som kategoriserar språket i tre funktioner (ideationell, interpersonell och
textuell). Varje funktion beskriver de olika lingvistiska delområden som gör att ett budskap
blir komplett. Jag går inte djupare in på Hallidays modell (eftersom den koncentrerar sig på
lingvistik), utan förlitar mig på Kress & van Leeuwens (1996, 40-42) anpassning av
Hallidays funktioner till bildspråket. Värt att notera är att Kress & van Leeuwens teori
riktar in sig på alla slags bilder, men jag koncentrerar mig på de delar av teorin som är
relevanta för fotografier i allmänhet, och pressbilder i synnerhet.
Den ideationella funktionen handlar om bildens budskap, avskalat från de koder
som upphovsmannen eller betraktaren tillfogar bilden. Den ideationella funktionen
beskriver objekten på bilden, och hur de agerar och reagerar sinsemellan. Dessa objekt
kallar Kress & van Leeuwen (1996, 46) deltagare. Den inbördes relationen mellan objekten
på bilden delas upp i narrativa och konceptuella processer.
Narrativa processer utgörs av vad som sker på bilden och hur detta skeende tolkas
av deltagarna. En deltagare kan genom en aktion ge bilden en klar riktning, medan en
annan deltagare kan reagera på denna aktion (reaktion) till exempel genom att blickriktning
eller minspel. Båda dessa är exempel på narrativa processer i bilden (Kress & van Leeuwen
1996, 61). Aktion och reaktion är inte begränsade till det enbart det som syns i bild, de kan
också anspela på något utanför bilden. (Kress & van Leeuwen 1996, 64-66)
Den konceptuella delen av den ideationella funktionen har att göra med allt som inte
är relaterat till aktion eller reaktion. Dessa delas upp i analytiska och symboliska processer,
där de analytiska bilderna representeras av en brist på en naturlig kontext, där deltagarna är
representanter för en helhet som inte klart är definierad, eller som delar av en process
(Kress & van Leeuwen 1996, 107). De symboliska processerna har att göra med den
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stämning som råder på bilden, som till exempel förmedlas genom bildens dominerande
färgskala eller olika föremål med symbolisk mening (Kress & van Leeuwen, 109-110).
Medan ideationella funktionen beskriver skeendet inom bilden, handlar den
interpersonella funktionen om de koder som uppkommer genom fotografens (berättarens)
förhållningssätt till bilden. Genom den ideationella funktionen kommunicerar fotografen
(berättaren) med sin publik (betraktaren).
Genom de val som fotografen gör definieras publikens relation till deltagarna
(objekten) på bilden. När det handlar om fotografier kan man sammanfatta den
interpersonella funktionen om de val som fotografen gör i det ögonblicket fotografiet blir
till, och i hurudan position dessa val försätter betraktaren i, i förhållande till objekten på
bilden. Faktorer som avgör positioneringen mellan bild och publik är aktiviteten bland
personerna på bilden, bildens storlek, bildens perspektiv och bildvinkeln (både horisontellt
och vertikalt).
Som betraktare involveras man enligt Kress & van Leeuwen (1996, 140-142) mest i
skeendet på bilden i fall objekten syns rakt framifrån. Ju snävare bildvinkeln är på
horisontalaxeln (det vill säga ju mera ”från sidan” objekten betraktas) desto mera
känslomässigt avlägsen förhåller sig betraktaren till objekten på bilden.
På samma sätt spelar vertikalvinkeln in på hur vi involverar oss med bilden. En låg
bildvinkel ställer oss i en underlägsen position till objekten på bilden, medan en hög
bildvinkel ställer oss i en överordnad position. Är bilden tagen ur ögonnivå förekommer
inget direkt maktspel mellan betraktare och objekt. (Kress & van Leeuwen 1996, 143) På
grund av den här bristen på maktstruktur kommunicerar fotografier tagna ur ögonnivå ett
jämbördigt och sympatiskt förhållande mellan objekt och betraktare (Waldmann & Dewitt
1998, 306).
Vid sidan av betraktarens position utgörs Kress & van Leeuwens ideationella
funktion också av bildens modalitet. Modaliteten inom lingvistiken är berättarens omdöme
om ett skeende. Överförd till bildspråket blir modaliteten, enligt Kress och van Leeuwen
(1996, 155) ett medel för att representera objekten i enlighet med "sanningen" (hur de
verkligen existerar) eller i motsats till den. Modaliteten är ändå ingen mätare för absolut
sanning, vare sig när det gäller bilder eller texter, utan är beroende av berättarens
uppfattning om och personliga val kring förhållandet till sanningen.

Modaliteten kan
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uttryckas som glidande skala för berättaren att involvera sig eller ta avstånd från skeendet
på bilden.
Ett exempel på hur modalitet uttrycks i bilder är enligt Kress och van Leeuwen
(1996, 161) genom färgintensitet, där skalan från ”osanning” till ”sanning” går från en ickesaturerad bild (eller svartvit bild) till en grovt saturerad bild, där intrycket kan bli ”mer än
sant” eller ”hyperrealistiskt”. Samma sak kan också uttryckas genom bakgrunden på bilden,
där en suddig bakgrund står för det otydliga, medan en bild där alla detaljer syns i
bakgrunden kan de samma ”hyperrealistiska” effekt som en gravt saturerad bild. Vi är så
vana vid fotografier med en lätt suddig bakgrund att de lätt tolkas som sanningen i sig,
medan en övertydlig bakgrund snarast verkar ”overkligt” sann. (Här är ett exempel på hur
bildspråket är lingvistiken överlägsen. I tal eller skrift är det enligt min tolkning betydligt
svårare att uttrycka något som är "mera än sant").
Den textuella funktionen sammanfattar bildens slutgiltiga budskap, så som det
framträder i förhållande till dess omgivning. Utöver de ideationella budskapen inom bilden,
och det interpersonella samspelet mellan dessa och betraktare och berättare, tillkommer
budskap också utifrån. Denna textuella funktion handlar om såväl bildens olika
delbetydelsers sammanlagda betydelse, och hur bilden är placerad i jämförelse med
omliggande objekt (till exempel på en tidningssida).
När det gäller bildens placering i en kontext (exempelvis på en tidningssida) utgår
Kress & van Leeuwen (1996, 193) från (västerländska) ideologiska konnotationer. Det som
placeras upptill på en bild eller på en sida representerar det ”ideala”, medan det som
placeras nertill representerar det ”reella”. Enligt samma logik blir det som placeras i mitten
av en kontext det "centrala", medan det som förpassas till utkanten konnoterar till det
"marginella". Storleken på bilden går enligt samma skala, där en stor bild är central medan
en liten är marginell. (Kress & van Leeuwen 1996, 206)
Till den textuella funktionen räknas också den del av layout- och kamerateknik som
har med ren positionering att göra. Det gäller även objekten inom bilden. De positiva
konnotationerna koncentreras till objektet i mitten av bilden, medan objekt i utkanten av
bilden ses som marginella (Kress & van Leeuwen 1996, 206). Enligt samma logik är objekt
som är i kamerans fokus, eller i förgrunden, representanter för positiva konnotationer
(Kress & van Leeuwen 1996, 214-218).
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2.4 Pressfotografiets koder och grammatik
Hittills hat jag redogjort för teori som gäller vilken typ av fotografier som helst. I min
undersökning kommer jag att ägna mig uteslutande åt pressfotografier, som teoretiskt bör
betraktas som en mycket distinkt grupp av bilder. I det här kapitlet redogör jag för de
specifika koder som berör dagstidningsfotografier.
Jämfört med tidningsjournalistiken är en utförlig pressbildsrapportering ett relativt
nytt fenomen. Trots att pressbilder har förekommit i ytterst begränsad form i Finland sedan
mitten av 1800-talet, blev de en etablerad del av journalistiken först under 1950- och 1960talen. Tv-mediets framgång under 1900-talet tvingade dagstidningarna att anpassa sitt
innehåll i en mera grafiskt attraktiv riktning, och antalet bilder ökade och bilderna tillskrevs
större journalistisk tyngd. Färgbilder blev dock allmänna i de finländska dagstidningarna
först på 1990-talet, långt efter att färg-tv hade blivit allmän. (Mervola, P. 2005, 266-266,
322)
Fotografiet får sin slutgiltiga mening i samklang med de omgivande elementen på
tidningssidan. Exempel på dessa är innehållet i den omgivande texten, hur rubrik och
bildtext är formulerade, var fotografiet är placerat på tidningssidan och hur stort det är.
Även om den här avhandlingen avskriver Barthes tanke om bilden som en perfekt
ikon för en företeelse i verkligheten, fungerar pressbilden ändå som ett medel för läsaren att
ta del av en verklighet som han eller hon aldrig har upplevt. Bilden blir för den enskilda
läsaren en ikon i de fall den rapporterar om något som läsaren inte kan relatera till genom
egna erfarenheter. I dessa fall "bevisar" bilden att en händelse äger rum, och ger den
journalistiska produkten trovärdighet. (Hall 1984, 185-186)
Till skillnad från övriga fotografier är pressfotografiet en journalistisk produkt, och
bör alltid betraktas som en sådan. Man kan dra direkta paralleller mellan språket i en
nyhetsartikel och bildspråket i ett nyhetsfotografi. Bilden skall, liksom texten, svara på
frågorna vem, vad, var, när, och om möjligt även varför och hur (Owusu 2008, 13). Ur
journalistisk synvinkel är fotografiet är således jämställt med den omgivande journalistiken
på tidningssidan, och får sin slutliga betydelse i samklang med dessa. Fotografiet fungerar
också som ett blickfång, och blir det primära som läsaren tar till sig, tillsammans med
rubrik och bildtext. (Hall 1984, 154-155).
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I en skriven artikel får skribenten uttrycka sig tämligen fritt i den löpande texten
medan de direkta citaten, eller intervjusvaren, inte skall manipuleras. Översatt till bildens
nyhetsspråk betyder detta att bildvinkeln, kompositionen och storleken är ett journalistiskt
val, medan den ”verklighet” som ägde rum när fotografiet togs inte får förändras. Bildens
måste alltså bibehålla sitt ursprungliga index (Mäenpää 2008, 116). De val som fotografen
gör (vinkeln, motivet, beskärningen) definierar bildens kvalitet som journalistisk produkt,
och är samtidigt de största hoten mot dess trovärdighet, och det ögonblick fotografiet tas
bör alltid bevaras i den slutliga produkten. (Mäenpää 2008, 32)
I jämförelse med annan visuell media är pressfotografiet till sin natur starkt, tydligt
och direkt; men samtidigt mycket komplext. Bilden läsaren information mycket snabbt,
men samtidigt kan den informationen tolkas på många olika sätt (Hall 1984, 138).
Paradoxalt förmedlar fotografiet information snabbare än rörlig bild, men
informationen är mera begränsad och komplex. Till skillnad från tv-bilden är
pressfotografiet ett fruset ögonblick som ger publiken tid att i analysera dess budskap
(Andersson m.fl. 1995, 69-70). Således bör dagstidningsbilden alltid tolkas som mera
komplex än en handplockad bild ur ett tv-flöde, och bör svara på samma journalistiska
frågor som ett flöde av tv-bilder. Det journalistiska arbete som utförs av en tv-fotograf bör
således stå i relation till stillbildsfotografens journalistiska arbete, trots att den ena
producerar tusentals bilder medan den andra producerar långt färre.
Tidningsfotografiet kan aldrig konkurrera med den rörliga tv-bilden i att ge
läsaren/tittaren exakt information om ett händelseförlopp. Därför måste tidningsfotografiet
utnyttja sin styrka i att frysa ögonblicket (att frysa rätt ögonblick). Kvaliteter som framstår
som viktiga är bildens intensitet, närhet och förmåga att tala till betraktarens känslor
(Vanhanen 1994, 41). Enligt Moriarty & Popovich (1991, 372) är pressfotografiet den del
av tidningssidan som stannar längst i läsarens minne, efter att texten har glömts bort.
Paradoxalt förbiser man inom medieforskningen ofta den här egenskapen hos bilden, och
lägger i majoriteten av innehållsanalyserna av journalistiskt material tyngdpunkt på enbart
den skrivna texten.
Pressfotografen arbetar under samma journalistiska premisser som den skrivande
journalisten när det gäller förmåga att göra journalistiska avgränsningar, stresstålighet och
"näsa för nyheter". Fotografen bör dessutom omfatta ett uppdaterat tekniskt kunnande i och
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med den snabba utvecklingen inom kamerateknik och möjligheter till digital bildbehandling
(Dunn 1988, 131). Vid sidan av de primärt journalistiska och tekniska kraven bör
fotografen vara införstådd i de semiotiska koder som fotografiet förmedlar, både globalt
och lokalt. Olika koder har olika bredd, från det snävt lokala till det världsomspännande
(Hall 1984, 157). Fotografen bör, liksom den skrivande journalisten, både känna till och
känna sin publik.
Fotografens kommunikation med sin publik kan, enligt Stuart Hall (1984, 159-169),
indelas i tre kategorier: 1, Fotografens ursprungliga tanke förmedlas till läsaren, läsaren är
införlivad i den förhärskande koden. 2, Läsaren förstår fotografens ursprungliga tanke, men
väljer att göra en annan tolkning. 3, Koderna går totalt i sär, och bildens betydelse, i den
form fotografen avsåg, går inte fram till läsaren. (Se figur 2).
Globaliseringen och möjligheterna till omedelbar kommunikation världen över har
underlättat förståelsen för olika koder. Men huruvida allt färre läsare befinner sig i kategori
3 är inte klarlagt (Thussu 2006, 65) . Å ena sidan tenderar globaliseringen att förstärka
(ursprungligen västerländska) stereotypier (Hall 1984, 182), å andra sidan visar exempelvis
Johanna Owusus (2008, 61-63), relativt färska forskning om afrikanska bildbyråer att
bredare koder verkligen håller på att uppstå till följd av globaliseringen. Oberoende av
globaliseringen kommer lokala koder alltid att kvarstå, så länge det finns någon form av ett
lokalsamhälle.
När det gäller kategori 2 bör man notera att individens val att tolka bilden tenderar
att dominera över den kod fotografen har anspelat på (Hall 1984, 159-160). Ett fotografi av
poliser vid en demonstration, där den journalistiska utgångspunkten är ”polisen gör ett bra
jobb, de lyckas kväsa dessa provokatörer”, kan exempelvis tolkas diametralt motsatt,
sålunda läsaren känner sympati för demonstranternas budskap, eller helt enkelt inte litar på
polisen. Denna egna tolkning tenderar att bli det starkaste budskapet hos läsaren.
Utöver de koder fotografen förhärskar över i ögonblicket bilden tas tillförs
ytterligare koder i samband med layout och bildbehandling. Precis som i allt journalistiskt
arbete bör man komma ihåg att en fullständig objektivitet (deterministisk möjlighet att
härleda koderna) är omöjlig att uppnå: tidspress och personliga preferenser hos
redaktionens medarbetare spelar alltid in (Dunn 1988, 129-130). Därutöver finns övriga
orsaker till att redaktionen inte alltid använder bilden med de starkaste/renaste koderna. Det
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kan handla om estetisk smak (den snyggaste bilden är inte alltid den journalistiskt
bästa/trovärdigaste) (Rios 2004, 39-40).
De allt större möjligheterna till digital bildbehandling har inte tärt nämnvärt på
trovärdigheten

i

den

journalistiska

produkten,

trots

att

möjligheterna

till

efterhandsmanipulering är i det närmaste oändliga. Mottagarens acceptans gentemot en
behandlad bild har vuxit i samma takt som de tekniska möjligheterna för bildbehandling
(Owusu 2008, 18). Publiken i dag är bättre rustad att läsa behandlade bilder, trots att
bildbehandling fortsättningsvis är en fråga om avvägd god smak. Ett visst mått av
bildbehandling är i dagens läge en nödvändighet, och en del av fotografens professionalism
(Mäenpää 2008, 31-32). Bildbehandling bör alltså i grunden ses som något positivt, och ett
medel för att i bästa fall förstärka bildens budskap. Jenni Mäenpääs (2008, 70) forskning
visar ändå att tidningarna i Finland sällan informerar sina läsare på ett tillfredsställande sätt
om när och hur en bild har manipulerats i efterhand.
I det här sammanhanget är det värt att notera att flera av de bilder som publiceras i
tidningarna härstammar från bildbyråer, och inte från tidningens egna fotojournalister. En
bildbyrå fungerar enligt samma principer som en nyhetsbyrå, och är i många fall starkt
sammanlänkad med en sådan. Generellt kan man konstarea att nyhetsbyråer spelar en stor
roll i den globala nyhetsprioriteringen (Thussu 2006, 130), och sålunda ansamlar de bilder
som produceras och säljs vissa bredkulturella koder.
Möjligheten att snabbt distribuera ett stort antal bilder har även gjort att
konkurrensen mellan nyhetsbyråerna/bildbyråerna har hårdnat (Suominen 2007, 18). Det
har lett till att byråerna sätter ett allt högre värde på objektivitet och kvalitet hos de
fotografer som anlitas (Mäenpää 2008, 31). Det innebär också att bildbyråer är måna om
sina bilder även efter att de köpts upp av tidningarna, som i regel åläggs med strikta
begränsningar när det gäller fortsatt behandling/manipulering av materialet (Mäenpää 2008,
29).

2.5 Visuell politisk retorik
Liksom semiotiken är retoriken i grunden utvecklad för lingvistik, men går att i stort
överföra på bildspråk (Hägg 1998, 11). Politisk retorik är ett brett område, och jag
koncentrerar mig närmast på den retorik som drivs i samband med politiska kampanjer.
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Genom de retoriska begreppen vill jag belysa det genuint politiska i ett fotografi, men
fortfarande hålla mig inom semiotiken.
Precis som klassisk retorik så utgörs även bildretorikens stomme av begreppen
logos, etos och patos (Hägg 1998, 2018). Logos (det talade ordet, val av argument) bör i
bildteoretiska termer ses som själva bilden, eller de bilder ur vilka en mening framträder.
Mera intressanta i det här sammanhanget är etos och patos, eftersom de anspelar på
aktörens (politikerns) person. Etos står för talarens djupare personlighet i relation till
publiken, det kollektiva, gruppandan och folksjälen (starkt kulturellt bundna koder), eller
det som Göran Hägg (1998, 230) beskriver som ”djupa långvariga känslor”. En politiker
har väldigt liten personlig kontroll över sitt etos, eftersom det uppkommer hos publiken.
Patos är de kortvarigare känsloyttringar som talaren använder i direkt strävan att övertyga
sin publik, och politikern själv har makt över sitt patos. (Hägg 1998, 228)
Av särskild vikt för den här avhandlingen är det mellanting mellan etos och patos
som beskrivs som karisma eller image (Hägg 1998, 235, 239; Oksanen 1992, 57).
Politikern kan delvis påverka sin image, men delvis ligger den i journalisternas och
publikens kontroll. Det är främst genom begrepp som image och karisma som de
semiotiska koder bildas, genom vilka publiken avläser politikerns budskap (exempelvis via
dagstidningsbilder).
Michael Osborn (1986, 79-107) lyfter fram de visuella retoriska element som
definierar publikens positionering till bilden, eller den typ av retorik bilden använder när
den talar till sin publik. Dessa begrepp är ändamålsenliga för min forskning, och stöd för
att sammanföra Osborns begrepp med Kress och van Leeuwens bildretorik hittar jag bland
annat

i

Sandra

Moriaritys

(1995,

33)

avhandling

om

rubriktexter

och

dagstidningsfotografier av politiker i samband med ett politiskt val.
Osborn (1986, 81) hävdar att de bilder som bär på möjligtvis breda koder tenderar
att få störst genomslagskraft, eftersom de fungerar inom en bred kultursfär. Inom visuell
masskultur, däribland även dagstidningar (men också film och television), förs dessa
strategiska bilder vidare, och förstärker sin mening (Osborn 1986, 81). Dessa bilder
beskrivs ofta som ”enkla” och ”typiska”, och bygger vanligtvis på repetitiv eller innovativ
retorik. (Osborn 1986, 82)
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Repetitiva bilder bygger på förstärkande av stereotypier, understryker det vi redan
vet, eller bygger upp motsättningar. Innovativa presentationer, å andra sidan, utmanar
etablerade stereotypier och reformerar vårt sätt att tänka, och kan därför också vara
strategiskt starka (Osborn 1986, 82-84). Inom fotojournalistiken representeras de repetitiva
bilderna av medvetet placerade element vi är vana att se (exempelvis politiska partiers
logotyper) (Rios 2004, 39), medan innovativa element utgörs av originella och spontana
bilder som saknar den här typen av manipulering. (Moriarity 2005, 37)
Både repetitiva och innovativa bilder kan ytterligare förstärkas genom
intensifiering. Med intensifiering avser Osborn (1986, 86-87) de element som talar till och
förstärker våra känslor. Medan de repetitiva och innovativa presentationerna fungerar
genom ett allmänkulturellt etos (antingen genom att bestyrka det eller revoltera mot det),
handlar intensifieringen om ett liknande patos. I bildretoriken kan intensifiering utgöra en
detalj som lyfts fram ur bilden, och fungerar som en allmängiltig metafor för att skapa
emotionell kontakt med publiken på bred front (Osborn 1986, 87).
Metaforer utgör den tydligaste parallellen mellan bilden och politiken. Journalister
och fotografer använder sig av metaforer för att förenkla och tydliggöra ett komplicerat
politiskt skeende. Politikerna använder metaforer av samma anledning, och som ett
retoriskt knep för att ge vikt åt ett politiskt budskap. Flera modeller för semiotisk bildanalys
betonar metaforers vikt. Exempelvis B Alling-Odes (2000, 141) klassiska metod delar upp
bildanalysen i fyra nivåer: ikon, index, metafor och symbol. Bildens politiska mening
skapas på metafor- eller symbolnivån, där den gemensamma nämnaren med retoriken ligger
(Lindqvist 1988, 40-41).
Metaforen är starkt anknuten till semiotikens konnotationer, men är samtidigt ett
allmänt begrepp som återfinns inom alla former av logiskt tänkande. Metaforen är vägen
mellan en källa och ett mål, där förståelse för målet skapas genom bekant terminologi
hämtad ur källan. (Nordström 1984, 40-42; Bayn 2003, 635).
På samma sätt som man kan skilja mellan starka och svaga konnotationer kan man
skilja på starka och svaga metaforer: En stark metafor har ett stort symboliskt område att
söka sin liknelse ifrån (ju starkare symboliken är desto starkare är metaforen). Ett annat sätt
att uttrycka metaforens styrka är det semantiska avståndet mellan den ursprungliga
meningen och liknelsen som metaforen söker (avståndet mellan källan och målet). Ju större
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avståndet är, desto mera tankearbete behövs för att förstå metaforen, vilket i sin tur ger
mera mental belöning och kraft när liknelsen framträder hos publiken (Osborn & Ehninger
1967, 232). Å andra sidan finns risken att en lång metafor missförstås, eller går publiken
helt förbi. Kulturellt snäva metaforer kan vara mycket effektiva, men ju mera specialiserad
den är, desto snävare blir målgruppen. (Shie 2012, 14)
Avsikten med den här avhandlingen är inte att undersöka politiska metaforer i
detalj, utan att begränsa dem till ett relativt allmänt plan, där de dels hänger ihop med den
visuella politiska retoriken (och retoriken i bildtexter och rubriker). Således tar jag fasta på
de mest grundläggande typerna av metaforer, och jag närmar mig dem genom det retoriska
begreppet ärketyp.
Enligt Michael Osborns (1967, 115) definition är en retorisk ärketyp något som
anspelar på djup symbolik. Med djup symbolik menas nödvändigtvis inte enbart ett långt
semantiskt avstånd mellan källa och mål, utan snarare något ett fundamentalt, ickeföränderligt, mönster att uppleva något. Baym (2003, 635) ger ett exempel: Djupt under
hela konceptet publicitet, demokrati och journalistik ligger en fundamental metafor: ljus.
Publiciteten är vad som belyser något, och låter oss beskåda det. Allmänhetens upplysning
är en föregångare till rättvisa och demokrati. Ärketyp-metaforen har således det långa
semantiska avståndets styrka utan dess risk för svårförståelighet eller kulturell snävhet.
Ärketypens mening förändras inte genom generationer, eller skiftningar i kulturen.
Osborn (1967, 115-116) lyfter fram exempel på det här genom Dante, som upplever det
gudomliga som ett bländande starkt ljus, mänskliga grundläggande mentala artefakt (som
konceptet sex, eller död), eller grundläggande bildspråkliga uttryckssätt, som uppåt och
nedåt, där det som är placerat ovanför mottagaren ses som ett eftersträvansvärt attribut och
det som placeras nertill ses som icke-eftersträvansvärt. (Osborn 1967, 115-116)
Dessa grundläggande metaforer kan vi se i politisk rapportering, där journalisten vill
polarisera och förenkla ett komplicerat skeende. Journalisten är inte en retoriker som söker
medel för att övertyga sin publik, men han kan ändå vara betjänt av att ta till dessa
metaforer på grund av deras omisskänneliga budskap. Att till exempel ”vädra morgonluft”
anknyter till gryning och ljus och dag. Att ”solen skiner på någon” har samma betydelse,
liksom en ”nattsvart förlust” inte heller går att missförstå.

22

En annan ärketyp-metafor inom politisk diskurs (vid sidan av ljus/mörker) är krig.
Politikerna ”vinner” eller ”förlorar”, eller ”kämpar” sinsemellan (Moriarity 2005, 49).
Krigsmetaforer används särskilt när journalisterna vill skildra ett polariserat skeende, som
exempelvis

en

valkampanj.

Rapporteringen

kan

exempelvis

bygga

upp

en

presidentvalskampanj som ett krig, och fokus ligger på vinnare eller förlorare. Språket i
rapporteringen blir då extra färgat och polariserat (Wizda 2001, 34).
Besläktad med ärkemetaforen krig är ärkemetaforen teater och drama (Jack Lule
(2004, 187) påpekar att drama ofta används i journalistiska sammanhang för att beskriva
verkliga krig). I följande kapitel tar jag fasta på det genuint politiska i ett fotografi, som
väldigt långt baserar sig på drama, eller det som Martti Lintunen (1988, 18) i essän
”Poliitinen kuva” definierar som "den politiska sagan".

2.6 Det politiska fotografiet
Som genre inom journalistiken är den politiska rapporteringen gammal. En tydlig
polarisering i pressen kan härledas till den amerikanska revolutionen. Politiska
ledargestalter förekom avbildade i tidningarna redan före fotografiets uppkomst (Barnhust
& Nerone 2005, 32). Under 1800-talets senare hälft när tidningarna började publicera
fotografier sågs dessa till en början understryka det neutrala i rapporteringen, eftersom
fotografier i allmänhet betraktades som helt objektiva (Oksanen 1992, 10-13). I dagens läge
läser vi in mycket mera i fotografierna, och dessa bär på kvaliteter som dels gör dem till
fullvärdiga journalistiska produkter (med allt vad det innebär i möjligheter till tolkning och
subjektivitet).
Det politiska i en bild ligger på en högre abstraktionsnivå än bilden som materiell
tingest och primärt vad den föreställer. Antti Hassi (1988, 51) beskriver fotografiets
politiska innebörd genom ontologin och Karl Poppers tre världar. Den första fysiska
världen representeras av politikern som person som fotograferas, och själva fotografiet som
materiell tingest. Den andra världen, som definieras utgående abstraktioner, representeras
av vad fotografen tänker när han ser sitt fotografi eller objektet (politikern) som
fotograferas. Den tredje av Poppers världar det mänskliga intellektets produkter
representeras av personens eller bildens ”politik”, eftersom politiken är en produkt av det
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mänskliga intellektet. Att som fotograf nå den tredje världen förutsätter en expertis både på
den lokala kulturens koder, visuell grammatik, och visuell politisk retorik. (Hassi 1988, 51).
Många av de bilder vi ser i samband med politisk rapportering har landat i den
andra världen, där fotografen ger politikern abstrakta egenskaper eller roller utgående från
sin egen föreställning om personen. Politikern kan tillskrivas attribut som till exempel
”hjälten”, ”räddaren”, ”förtryckaren” eller ”diktatorn” (Hassi 1988, 51). Trots att dessa
bilder enligt Hassi inte i sann mening är politiska bär de otvivelaktigt på ett politiskt
budskap, och enligt min tolkning förekommer "det politiska" i bilden på alla nivåer förutom
den rent primära. Enligt Vidar Lindkvist (1988, 40-41) och Annukka Oksanen (1992, 47)
blir en bild politisk genom dess symbolik, vilket också härrör till den andra av Poppers tre
världar. Symbolernas primära uppgift är att göra politiken lättare att förstå, och ge
legitimitet till ett politiskt skeende (Oksanen 1992, 48).
I det ögonblick fotografen tar bilden görs ett politiskt val. Den politiska bilden är
således alltid ett ställningstagande. Fotografen tar ställning till samhället genom att
förstärka rådande allmänna föreställningar, eller genom att försöka införa ett alternativt
synsätt på verkligheten (jämför med begreppen repetitiv och innovativ inom retoriken)
(Kivistö 1988, 37).
Vid sidan av ett politiskt val gör fotografen även ett journalistiskt val (exempelvis
att eftersträva objektivitet) när fotografiet tas. Fotografen kan alltså inte regissera
verkligheten helt enligt sitt förgottfinnande, men samtidigt inte undvika att avgränsa bilden
och därmed tillföra koder. Det påtingade politiska valet och det journalistiska valet kan stå i
konflikt med varandra. (Lindqvist 1988, 41-42)
Samtidigt är stora delar av politiska verkligheten som avbildas regisserad, både av
pressen och av politikerna själva. Ett exempel är den ofta förekommande scenen när två
politiker skakar hand. Scenen är regisserad av politikerna, men indirekt regisserad av
fotografen i form av en konventionell handling som mottagaren har lätt för att förstå
(Lindqvist 1988, 41). Ett annat exempel på liknande regissering är att fotografera en
politiker omgiven av politiska koder (valsloganer, partiets logo, fosterländsk symbolik),
som kan tjäna både ett politiskt och ett journalistiskt syfte, eller är helt omöjligt att undvika.
(Rios 2004, 39).
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Att fotografen är underställd den politiska regin betyder inte att politikerna
kontrollerar situationen. I många fall är det massmedierna som antar regissörens roll.
Tommy Möller (2009, 191) hävdar att politikern inte har något annat val än att gå med i det
av massmedia regisserade skådespelet. Medierna sätter tydliga spår i den politiska
kommunikationen, det berör allt från krav på att politikens skall uttrycka sig kort och
slagkraftigt, till de symboler som politikern definieras igenom i massmedierna.
Massmedierna har främst färgat politikern genom att lyfta upp det politiska ämbetet inom
ramen för en ”kändisskultur”. Politikerna anpassar sig efter de premisser som rapportering
kring en känd person ställer. (Möller 2009, 192)
Även Annukka Oksanen (1992, 51) hävdar att medierna i viss utsträckning sätter
agendan inom politiken. Även om mediernas grundläggande uppdrag är att bevaka
politiken har massmedia även aktivt förändrat politiken. Hur den politiska bilden utfaller
beror således av ett samspel mellan journalist och politiker, där ingendera parten utövar full
kontroll (Kivistö 1988, 34, 37).
Den symbolik som den politiska rapporteringen bygger på går långt att härleda ur
ärke-metaforer. Martti Lintunen (1988, 18) beskriver det politiska skeendet som en saga
eller ett drama. Den politiska sagan tar aldrig slut, nya aktörer ersätter gamla och nya
problem uppstår hela tiden. Bildens styrka ligger främst i att personifiera denna saga, bilden
av politikern ger huvudpersonerna i sagan ett ansikte.
Detta ansikte är ändå ingen förutsättning för att den politiska sagan skall fortgå. Den
politiska bilden kan delas upp i två kategorier: de som avbildar den politiska aktören och de
som avbildar den politiska konsekvensen (Lintunen 1988, 18). I den här avhandlingen
koncentrerar jag mig enbart på bilder där aktören förekommer (politikern syns i bild). Trots
att den politiska konsekvensen är det relevanta är bilder av aktör-typ mycket vanliga. Detta
beror enligt Lintunen (1988, 18) på att det ofta är lättare att fotografera beslutsfattaren än
konsekvensen av ett beslut. Men därutöver bär den enskilda politikern genom sin person på
massvis av egna koder, som härrör sig till hans eller hennes etos. Politikern som person
definierar i sig en lätt igenkännbar agenda eller politisk linje.
Till sin natur är en saga fiktiv, och det gäller även den politiska sagan. Politikerna
framställs som karikatyrer av sig själva, med vissa karaktärsdrag förstärkta och förenklade.
Ett klart definierat förenklat budskap förknippas med en viss politiker, oberoende av den
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för stunden aktuella situationen. En ny politiker som äntrar scenen kan således vara mycket
attraktiv i väljarnas ögon så länge någon klart definierad stämpel inte har implementerats.
Förr eller senare utformas dock den nya "sagofiguren", och då tenderar massmedierna att i
hög grad att lägga vikt vid faktorer som utseende och etablerade politikers omdöme om
nykomlingen. (Hassi 1988, 55)
Som part i den politiska sagan representeras politikern således genom en karikerad
version av sig själv, som dessutom får stå för fenomen utanför den egna personen
(exempelvis partiets linje). Utöver ärke-metaforen (exempelvis drama, krig eller ljus och
mörker) kan bilderna innehålla en mängd övriga mera specifika metaforer. Dessa "mindre"
metaforer går även att betrakta som stereotyper, vilket är en kognitiv konstruktion för att
underlätta förståelsen av en person eller en situation. Politikerns, så som de framställs i den
politiska sagan, kan beskrivas som stereotypier av sig själva och vad de står för. Med hjälp
av stereotyper gör man en koppling till det förflutna och ser situationen genom en välkänd
diskurs (Noponen 1995, 46). Sålunda hjälper denna stereotypisering oss att förstå politiken,
även om den inte alltid är helt objektiv. De karaktärer som politikerna spelar inom den
politiska sagan är alla mer eller mindre stereotypier, som delvis regisseras av massmedia
och delvis av det allmänna politiska spelet.

2.7 Politisk fotojournalistik i samband med politiska val
I samband med politiska val accentueras politikerns image, karisma (etos och patos). Det är
i samband med valen som den politiska sagans symbolik blir driven till sin spets, och
politikerna som mest karikerade. I det här kapitlet vill jag belysa den forskning som tar
fasta på de koder, ur vilka publiken avläser ett fotografi av en politiker i samband med ett
val. Värt att notera är att alla koder inte är mediespecifikt anpassade för pressfotografiet, de
visuella medierna diskurser överlappar i viss mån varandra (Noponen 1995, 36). Den som
till exempel undersöker tv-bilder kan dra nytta av liknande forskning.
Eftersom politiska val innebär att mäta förtroendet hos politikerna är det
ändamålsenligt att ta en likadan infallsvinkel i bildanalysen. Bildanalysen ger visserligen en
mycket mera nyanserad bild än enbart indelningen i positiva och negativa bilder med
avseende på politikern som person, men begreppen positiv och negativ bör ändå ses som
utgångspunkten och den primära skala enligt vilken bilderna klassificeras.
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Utgångspunkten för den bildforskning som riktar in sig på att se politiska bilder som
positiva eller negativa härstammar till den amerikanska forskaren Sandra Moriarty, som i
flera repriser har undersökt amerikansk bildjournalistik i samband med val, och kommit
fram till resultat som tyder på att tidningshusen tenderar att favorisera vissa kandidater och
negligera andra (Moriarty & Popovich 1991, 373).
Begreppen positiv och negativ är inte entydigt objektiva, men bör i det här
sammanhanget ses som indikatorer för politikerns image och etos, det vill säga
allmänhetens uppfattning om politikern som person. Med en positiv bild menas en bild som
i allmänhetens ögon förstärker de attribut som generellt ses som eftersträvansvärda inom
den rådande politiska (och allmänsamhälleliga) diskursen. Viktigt att notera i det här
sammanhanget är att indelningen positiv/negativ inte har att göra med en konkret politisk
fråga. I sin djupaste förlängning beskriver indelningen positiv/negativ politikern beskriven
på ett djupt känslomässigt plan (exempelvis genom ärketyp-metaforer), och är
nödvändigtvis inte en indikator på den enskilda politikerns kvaliteter i sitt yrke eller som
person. Indelningen i positiv/negativ kan variera starkt för samma politiker på
dagstidningens olika bilder, och det är därför vanligt att i den här typen av forskning
undersöka bilderna kvantitativt för att få fram ett medeltal.
I samband med analysen av det amerikanska presidentvalet år 1984 lade Moriartys
och Garramore (1986, 728) grunden för tolkningen av visuella koder, i samband med
politiker avbildade i samband med val. I undersökningen bekräftades teorin bakom den
politiska sagan och hur kandidaterna väljer (eller är tvungna att) att spela sina roller inför
pressen, enligt det ömsesidiga beroende- och maktförhållande som råder mellan politiker
och journalist.
Moriarty & Garramore (1986, 729) bygger sin teori på psykosociologiska reaktioner
och instinktiv tolkning av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Viktigt att notera är att dessa
uttryck inte förändras i betydelse även om ljud och rörlighet har skalats bort (exempelvis
politikerns röst). Vi reagerar på samma sätt på kroppsspråk i ett tv-flöde som i en stillbild.
Moriarty & Garramore (1986, 730) summerar upp de visuella koder vi kan läsa av i
fotografier av politiska kandidater i tre kategorier; beteende (kroppsspråk och
ansiktsuttryck), kontexten i vilken kandidaten spelar sin roll (klädsel, aktivitet och
interaktion), och perspektivet ur vilket fotografiet är taget, dess storlek och var det
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publiceras på tidningssidan. Dessa tre kategorier utvidgades till fem (ansiktsuttryck,
aktivitet, interaktion, bakgrund och kameravinkel) i Paul Waldmanns och James Devitts
(1998, 306) liknande analys av det amerikanska presidentvalet år 1986. Både Moriarty &
Garramore och Waldmann & Devitt visar att medierna strategiskt tenderar att favorisera en
av kandidaterna, i det här fallet den kandidat som leder opinionsundersökningarna. Den
stora behållningen i de amerikanska forskarnas arbete är att de konkretiserar teorin och
ställer upp den så att den kan behandlas kvantitativt, i termer av ja/nej eller
positivt/negativt.
Waldmann & Devitt (1998, 306) listar de attribut som gör att vi uppfattar en
politiker i positiv dager. Hit hör ansiktsuttryck som leende eller beslutsamhet, kroppslig
aktivitet som att stå, tala. Den support politikern får av de andra deltagarna på bilden skapar
också positiva konnotationer. Därutöver hävdar Waldmann & Dewitt (1998, 306) att
nationella eller politiska symboler i bildens bakgrund tillför en positiv image för den
porträtterade politikern, som också får en fördel av att fotograferas i ögonhöjd. De attribut
som skapar en negativ image är grimaser och passivitet, negativ symbolik i bakgrunden och
en ofördelaktig kameravinkel.

Både Moriarty & Garramore och Waldmann & Devitt

kodade bilderna kvantitativt i för varje kategori enligt tre variabler: positiv, neutral eller
negativ.
Den politiska sagan och den växelverkan (eller maktkamp) som råder mellan
journalisterna och politikerna får genom de amerikanska forskarnas kategorisering en
konkret betydelse. Journalisterna behärskar kategorierna som berör beteende, kontext,
perspektiv och kameravinkel. När det gäller ansiktsuttryck, aktivitet, interaktion och i viss
mån

bakgrund

är

maktbalansen

mera

jämnt

fördelad

och

politikerns

påverkningsmöjligheter större. I både Moriarty & Garramores tre kategorier beteende,
kontext, perspektiv; och i Waldmann & Devitts fem kategorier ansiktsuttryck, aktivitet,
interaktion, bakgrund, kameravinkel, ligger en glidande skala där makten över hur
slutprodukten kommer att se ut gradvis, kategori för kategori, övergår från politikern till
journalisten. Uttryckt i retoriska termer är samma glidande skala en övergång från patos till
image och etos.
Moriarty & Garramore och Waldmann & Devitt utgår från amerikansk
tidningsjournalistik, och förutsätter att publiken är införstådd i den rådande (amerikanska)
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koden/kulturen (när det gäller exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk). Det vore
vanskligt att anta att dessa koder är universella. Jag går inte in på hur exempelvis
ansiktsuttryck tolkas i olika delar av världen, men för finländska förhållanden fungerar den
amerikanska modellen bra, vilket bevisas av Tero Ruutuvaaras forskning, som långt bygger
på de amerikanska forskarnas modell.
Ruutuvaara (2000, 3) undersöker dagstidningsfotografier av politiker inför
presidentvalet i Finland år 2000, och utgår i sin metod från Waldmann & Dewitts
kategorisering. Annukka Oksanen (1992, 101-102) pekar ändå på vissa skillnader i
amerikanskt och finländskt politiskt kroppsspråk. Finländska politiker porträtteras enligt
Oksanen generellt som allvarliga och formella med en hög status, formell klädsel och
välvårdat yttre. Bakgrunden på fotografierna konnoterar också till det formella. Politikerna
visar inga stora känslor, utan ger intrycket att hantera situationer med ett allvarligt lugn.
(Oksanen 1992, 101-102)
Den amerikanska och finländska kultursfären överlappar till stor del varandra, och
de generella koderna för politiskt kroppsspråk är de samma. Däremot är den finländska
skalan för känsloyttrande enligt Oksanen (1992, 101-102) förskjuten en aning mot det
formella, jämfört med den amerikanska.

2.8 Politisk retorik i rubrik och bildtext
Rubrik och bildtext är dagstidningsfotografiets närmaste bundsförvanter, och genom dessa
tre utformas den slutliga betydelsen hos läsaren (Hall 1984, 154-155). Särskilt tydligt
märks detta i politiska nyhetsbilder, som beskriver ett aktuellt skeende i samhället. Sålunda
blir en analys av enbart ett fotografi betänkligt haltande, rubriken och bildtexten förankrar
bilden i sitt nyhetsmässigt aktuella sammanhang (Ståhlberg 1998, 59, Holmberg 2004, 60).
Annukka Oksanen (1992, 27) beskriver de politiska dagstidningsbilderna genom en
paradox: de är menade som nyhetsbilder, men innehåller sällan nyheter i sig själva.
Nyhetselementet framträder i bildtexten eller rubriken. Bildtexten, enligt Oksanen (1992,
27) kan berätta "sanningen" om personen på bilden, ge en förklaring till bildens innehåll,
eller utgöra en kontrast till innehållet. Kontrasten (i den mån den förekommer) framträder
oftast på en djupare metaforisk nivå, och är vanligare till exempel i samband med
karikatyrteckningar än i samband med dagstidningsfotografier (Medhurst & Desousa 217).
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Även om Moriarty & Garramore och Waldmann & Devitt bortser från bildtext och
rubrik finns det flera exempel på hur dessa går att omfatta i samma analys. Jag lyfter fram
några av dessa exempel, ur relativt modern finländsk bildforskning: Sami Noponen (1995,
31-32) undersöker reklambilder i dagstidningar inför den finländska EU-omröstningen
utgående från de metaforer som är gemensamma för både bilden och texten. Metaforer
fungerar som ett kitt mellan bilden och texten, och anspelar på den rådande diskursen i
samhället kring ett särskilt tema (Noponen 1995, 41). Jukka Holmberg (2004, 66-67)
analyserar politiska dagstidningsbilder kvalitativt (enligt indelningen positiv/negativ) och
behandlar rubriken och bildtexten som en del av samma analyspaket som bilden.
Holmbergs (2004, 64-65) undersökning är särskilt relevant som stöd för min egen metod,
eftersom han kodar rubriker och bildtexter kvantitativt, ur en positiv/negativ-synvinkel,
med avseende på hur de tar ställning för eller emot enskilda politiker och politiska partier.
Retorik, och särskilt metaforer, är det politiska fotografiets och dess omgivande
texts minsta gemensamma nämnare (Moriarity 2005, 23). En bra rubrik är kort, slagkraftig
och korrekt (Larsson 1985, 161-164). För att åstadkomma en slagkraftig rubrik tar
journalisterna ofta hjälp av metaforer, eftersom de ger möjlighet att komprimera ett
budskap och samtidigt förstärka det, och åstadkomma en wow-effekt hos publiken (Hall
1984, 154-155).
Att analysera rubriker med hjälp av metaforer är ändamålsenligt, men inbegriper ett
tudelat problem. Dels föds metaforerna genom journalisten eller rubriksättarens
(copywriterns) undermedvetna och medvetna val. Och dels är metaforen primärt starkt
närvarande som en del av nyhetsrapporteringen, särskilt när det gäller politisk rapportering,
och inget som är unikt för rubriken. (Moriarity 2005, 25)
Metaforer är således det viktigaste hjälpmedlet för att ge en rubrik slagkraft och
styrka, oavsett om metaforen härstammar från politikerns tal, eller från rent journalistisk
stilistik i rubriken. Starka metaforer är de som anspelar på ärketyper (Osborn & Ehringer
1967, 230), men kan också vara nyskapande (en innovativ liknelse, eller nyskapande
symbolik). Jian-Shiung Shie (2012, 2) beskriver dessa nyskapande metaforer som nonlexikala, i motsats till lexikala metaforer (vars betydelse har blivit så etablerad att den
återfinns i ett lexikon, och vars ursprungliga slagkraft har gått förlorad). Non-lexikala
metaforer är ideala i rubriker, där de fungerar som en ny ”icke-konventionell uppfinning”
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av rubriksättaren, och väcker därför intresse. Å andra sidan tenderar non-lexikala metaforer
att vara kulturellt snäva, och löpa risk för att gå publiken förbi (Osborn & Ehringer 1967,
233). Välriktade non-lexikala metaforer eller breda ärketyp-metaforer, tenderar att ge de
bästa rubrikerna.
Medan rubriken väcker läsarens intresse är bildtexten det som tenderar att stanna i
läsarens minne. Enligt Larsson (1985, 161-164) skall bildtexten ge tilläggsinformation om
bilden, men inte mer än nödvändigt inkräkta på bildens eget budskap. Larsson betraktar
alltså bildtexten ur en annan synvinkel än Oksanen (1992, 27) som hävdar att
nyhetsbudskapets tonvikt ligger vid bildtexten, och inte i själva bilden. När det gäller de
finländska dagstidningarna tenderar de flesta bildtexter att vara relativt meningsfattiga, och
inte bära på ett eget budskap. Svaga bildtexter är de som helt sammanfaller med bildens
budskap, och inte ger läsaren någon tilläggsinformation (Kiimalainen 1994, 17).
Layouten inverkar på hur läsarens blick rör sig över tidningssidan. De inbördes
förhållandena mellan rubriken, bildtexten och bilden kategoriseras genom den kedja som
läsaren förväntas följa. Layouten byggs upp så att läsarens blick först skall falla på
rubriken, för att sedan förflytta sig till bilden och därefter bildtexten. (Andersson m.fl.
1995, 84, 87)
Kress & van Leeuwen (1996, 206) visar att bilder placerade upptill på en
tidningssida konnoterar till det ideala, medan bilder nertill konnoterar till det reella. Detta
utnyttjas i nyhetsprioritering inom layouten, och kan också avläsas inom ramen för
ärkemetaforerna uppåt och nedåt. Enligt samma logik fungerar också bildens storlek; ett
stort fotografi, upptill på sidan ger mera positiva konnotationer till den avbildade än ett litet
fotografi nertill på sidan (Moriarty & Garramore 1986, 730).

2.9 Sammanfattning
När det drar ihop sig till presidentval, och tidningsläsaren breder ut dagstidningen framför
sig möts han eller hon av den politiska sagan, rapporterad i dess mest accentuerade form.
Sagans huvudpersoner, politikerna, talar till läsaren genom varje element på tidningssidan:
rubrikens, bildens och bildtextens inbördes placering, bildens storlek och vad den
föreställer. Inom själva bilden talar politikern till oss genom bildvinkel, bakgrund, kläder,
gester och minspel. Politikerna tävlar sinsemellan om vem som är den mest
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uppmärksamma, alerta och aktiva. Vem får stå i strålkastarljuset i bildens mitt och ta emot
folkets jubel, och vem får sitta i flanken, ensam och ur kamerans fokus?
Varje dag förses läsaren med nya bilder, och under valkampanjens gång
utkristalliseras en bild av varje kandidat som tränger genom den enskilda bilden, rubriken
och bildtexten. Den politiska sagans rollfigurer får ett djup och en karaktär. Hur den
karaktären slutligen utformas har ingen fullständig kontroll över. Politikern och journalisten
står i en ohelig allians med varandra, ett ömsesidigt beroendeförhållande där båda är
tvungna att kompromissa. Slutligen formas den politiska sagans betydelse hos läsaren, som
läser den politiska rapporteringen utgående från sin egen referensram.
I de föregående kapitlen har jag presenterat en teoretisk ram för att utarbeta en
metod för att kunna analysera hur den politiska sagan ter sig inför ett val, i dagstidningars
bildjournalistik, och svara på min forskningsfråga: hur framställdes kandidaterna i det
finländska

presidentvalet

2012

i

Helsingin

Sanomats

och

Hufvudstadsbladets

bildjournalistik; dels med avseende på kvantitativ rangordning enligt skalan positiv/negativ,
men också med avseende på en mera djupgående kvalitativ tolkning.

3. MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR
I valet av material för undersökningen står jag inför en rad avgränsningsproblem. Jag
redogör i det här kapitlet för mitt material, och för de avgränsningar jag gör. I
avgränsningen tar jag Åsa Nilssons (2010, 129-134) kategorisering till hjälp (avgränsning i
material, tid och innehåll).

3.1. Materialtyp
Mitt syfte är att undersöka hur presidentkandidaterna i det finländska presidentvalet
framställdes i dagstidningarna Helsingin Sanomats och Hufvudstadsbladets bildjournalistik.
Min första avgränsning gäller typ av media, som jag gör genom att välja just dessa två
dagstidningar. Om man undersöker frågor på en övergripande samhällsnivå (exempelvis ett
presidentval) finns det anledning att välja ut de största och mest använda medierna (Nilsson
2010, 129). Min metod är uppbyggd för en analys av dagstidningsbilder (vilket på
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layoutmässiga skäl exkluderar övriga distributionsformer av massmediala fotografier, som
till exempel webbtidningar och därmed också de undersökta tidningarnas webbsidor).
Helsingin Sanomat är Finlands största dagstidning, med en upplaga på 354 737
exemplar (enligt LT-levikkitilastos statistik för 2013, se webbkällor i kapitel 8), och en
spridning över hela landet. Hufvudstadsbladet, som enligt sin webbsida (se webbkällor i
kapitel 8) har en upplaga på 43 900, är inte landets näst största dagstidning, men innehar
ändå en speciell ställning som den största finlandssvenska dagstidningen, med en ambition
av att fungera som en rikstidning åtminstone i de finlandssvenska delarna av landet. Både
Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat eftersträvar att dels fylla funktionen som
lokaltidning för Helsingfors, och dels vara en rikstidning. På grund av en liknande profil är
de lätta att jämföra med varandra.
Man kan ställa sig frågan om jag borde ha valt fler än två tidningar. Exempelvis
Waldmann & Dewitt (1998, 305) analyserar 5 olika dagstidningar som sammanlagt ger 625
analyser. Jag hävdar ändå att två är tillräckligt, på grund av deras jämförbara särställning,
och på grund av att min analysmodell är mycket mera mångfacetterad än Waldmann &
Dewitts.
Min analys görs på basis av tidningarnas respektive elektroniska arkiv (det vill säga
ett bestående nätarkiv i pdf-form som är en exakt kopia av den sista upplagan av
dagstidningen). Att jag bedriver min analys i tidningarnas elektroniska arkiv utgör ingen
som helst skillnad mot att jag skulle ha analyserat papperstidningarna.

3.2. Avgränsning i tid
Följande avgränsning jag gör är en avgränsning i tid, eftersom ett totalurval inte är
ändamålsenligt eller möjligt att uppnå. Jag är intresserad av hur presidentkandidaterna
avbildades i dagstidningarnas bildjournalistik inför valet, eftersom det är under den
perioden frågeställningar som positivt och negativt är mest relevanta. Samtidigt vill jag
avgränsa tiden så att politikerna som avbildas åtminstone delvis uppträder i rollen som
presidentkandidater, eller så att dessa personer redan har etablerats i det allmänna
medvetandet som ”presidentkandidater”.
I min kandidatavhandling (Dahlström 2009, 21) avgränsade jag analysen till två
veckor före valet jag då undersökte det amerikanska presidentvalet 2008. Den analysen
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koncentrerade sig på 4 politiker (presidentkandidaterna och deras vice presidentkandidater),
var till sin utformning betydligt enklare även om den bar på samma kvantitativa/kvalitativa
särdrag, och innehöll sammanlagt 25 bilder. För att bredda analysen inom den här
avhandlingen väljer jag en längre tidsperiod, 8 veckor. Jag väljer den här tidsperioden
delvis på basis av Waldmann & Dewitt, (1998, 305) som gjorde sin undersökning inom en
likadan tidsram.
Tidsbegränsningen inbegriper de sex sista veckorna inför den första valomgången i
det finländska presidentvalet 2012, som hölls den 22 januari, och ytterligare de två
veckorna inför den andra valomgången, den 5 februari. Förutom det längre tidsperspektivet
breddas materialet också, i jämförelse med kandidatavhandlingen, i att jag undersöker flera
kandidater. Eftersom jag vill undersöka kandidaterna så länge de ”är kvar i kampanjen”
riktar analysen under de första sex veckorna in sig på alla kandidaterna (Pekka Haavisto,
Timo Soini, Paavo Väyrynen, Paavo Lipponen, Sauli Niinistö, Sari Essayah, Eva Biaudet
och Paavo Arhinmäki), och under de två sista veckorna enbart på de kvarvarande
kandidaterna Sauli Niinistö och Pekka Haavisto. Eftersom resultaten mäts i medeltal spelar
det ingen avgörande roll för min forskningsfråga hur många bilder som publiceras av var
och en kandidat, och därför kan jag göra en dylik indelning trots att två av kandidaterna
undersöks under en längre tidsperiod och därmed via flera bilder.
I min analys beaktar jag alltså alla bilder där någon av presidentkandidaterna
förekommer i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet under perioden 12.12.2011–
22.01.2012 med avseende på alla presidentkandidater, och perioden 23.01.2012–05.02.2012
med avseende på Sauli Niinistö och Pekka Haavisto.
Värt att notera är att dagstidningarna inom den perioden jag undersökte inte utkom
under helgdagarna 25.12.2011, 26.12.2011, 1.1.2012 och 7.1.2012.

3.3. Avgränsning i innehåll
Min analysmodell förutsätter att fotografiet (där politikern är porträtterad), bildtexten och
rubriken beaktas, såvida de ingår i samma artikelhelhet. Det primära i analysen är bilden,
den definierar vilka artikelhelheter som kodas. Förekommer en bild utan bildtext eller klar
rubrik beaktas den, men artiklar utan bild beaktas inte. Enbart de bilder där
presidentkandidaten förkommer beaktas. Hit hör alla slags nyhetsfotografier (den egna
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tidningens, nyhetsbyråers, och fotografier placerade varsomhelst i tidningen och i vilket
sammanhang som helst). Jag beaktar alla artiklar som har ett journalistiskt innehåll,
oberoende av om det anknyter till den pågående presidentvalskampanjen eller inte. Jag
beaktar också bilder som inte är dagsaktuella (exempelvis återanvända arkivbilder),
eftersom de ändå skapar en uppfattning om politikern under pågående valkampanj.
Däremot exkluderas de bilder

Figur 2: Hbl 04.01.2012, sid 8-9
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Figur 3: Hbl 19.12.2011, sid 2-3
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politikerns person ändå måste utgå
från valreklamen. Av samma orsak
exkluderar jag också bilder som
förekommer i annonser.
En annan stor avgränsning jag gör är att exkludera alla små bilder av frimärkstyp.
Till dessa bilder räknas små fotografier som enbart rymmer politikerns ansikte, och inte
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spelar någon annan journalistisk roll än en ren ikon för politikern. Dessa förekommer ofta i
samband med gallupundersökningar och statistik. Även om mitt schema ger möjlighet for
att koda dem visar en pilotanalys att de är svåra att kategorisera. Tero Ruutuvaara (2000,
63) inkluderar trots allt dessa bilder i sin analys, samtidigt som han utelämnar arkivbilder
och bilder i söndagsbilagor, vilket jag anser vara fel utgångspunkt om man vill göra en
undersökning där så mycket av de journalistiska koderna som möjligt skall beaktas.
Tidningsläsaren formar sin uppfattning om en politiker oberoende av om bilden är placerad
under avdelningen politik eller i en söndagsbilaga. Det viktiga är hur fotografiets koder
förmedlas, och i frimärksbilder som enbart fungerar som en ikon för politikern i samband
med en gallup (se figur 5) bär inte på tillfredsställande journalistiska koder. I övrigt har
”små” bilder kodats, förutsatt att de har ett journalistiskt sammanhang.
Om flera än en av presidentkandidaterna förekommer på samma fotografi har jag
analyserat fotografiet flera gånger. En enskild analys görs alltid med avseende på en enskild
kandidat enlighet med Waldmann & Dewitt (1998, 305). För min forskning är det
ointressant att veta exakt hur många fotografier som förekommer i tidningarna, det
relevanta är hur många gånger var och en kandidat förekommer på fotograferad.
Följaktligen kan ett och samma fotografi analyseras flera gånger i fall flera politiker
förekommer på bilden, och de olika analyserna kan ge diametralt olika utslag.
Vid sidan av fotografierna undersöker jag också den omgivande texten. Här är
avgränsningen grov, och allt utom rubrik och bildtext räknas bort, i enlighet med Stuart
Halls m.fl. (1984, 187) slutsats att det är rubrik och bildtext som tillsammans med bilden
skapar dess slutgiltiga mening. Mellanrubriker, brödtext och annan text på i samband med
artikeln beaktas alltså inte i analysen.

4. METOD OCH ANALYS
Den metod jag använder mig av kan kategoriseras som kvantitativ innehållsanalys av
valenstyp, med en komplimenterande kvalitativ del. I det här kapitlet reder jag ut dessa
begrepp och motiverar valet av metod.
En fråga som infinner sig när man vill analysera bilder kvantitativt är om en sådan
analys alls är möjlig att bedriva (Nilsson 2010, 122). Såvida forskaren vill nå en förståelse
för en bilds innehåll bär analysen alltid på kvalitativa drag, eftersom bild och språk inte är
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exakta vetenskaper, utan bär på konnotationer som inte går att mäta exakt. Även om det går
att ställa upp exakta variabler för en kvantitativ analys bär dessa variabler i sin definition
alltid på kvalitativa drag. Ur en rent kvantitativ synvinkel kan man betrakta dessa
kvalitativa drag som ”svagheter i datainsamlingen” (Østbye m.fl. 2004, 157), men man kan
också välja att beakta dessa kvalitativa drag som en rikedom i analysen.
Inom medieforskning används termen kvantitativ innehållsanalys för analyser som
strävar efter att kunna dra generella och statistiska slutsatser av resultaten. Den kvantitativa
innehållsanalysen lämpar sig för sampel som är för stora för att kunna tolkas kvalitativt.
Främst har metoden använts för analyser av massmediers nyhetsinnehåll, men också
frågeställningar av till synes mera kvalitativ natur som exempelvis språkbruk och stil kan
besvaras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. (Nilsson 2010, 120)
Den kvantitativa innehållsanalysen skall till sin definition vara objektiv och
oberoende av den forskare som gör den, den skall vara systematisk med ett klart definierat
tillvägagångssätt, variablerna i analysen skall kunna beskrivas statistiskt och utformas så
att möjligheterna för subjektiva tolkningar minimeras. (Nilsson 2010, 122)
Kritiken mot den kvantitativa analysen riktar sig mot metodens ytlighet. Kritikerna
menar att man inom kvantitativ innehållsanalys studerar enbart textens (eller bildens)
omedelbara betydelse, den manifesta betydelsen, medan man inte kommer åt den
underliggande latenta betydelsen. För att komma åt den latenta betydelsen behövs en mera
ingående kvalitativ analys (Østbye m.fl. 2004, 64-65). Å andra sidan ligger den kvantitativa
innehållsanalysens styrka i dess effektivitet. Utan ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle
det vara omöjligt att närma sig ett större material (Nilsson 2010, 122).
Den kvantitativa innehållsanalysen förutsätter att data organiseras i enheter,
variabler och värden (Østbye m.fl. 2004, 218-225). I min undersökning representeras
enheterna av de bilder, rubriker och bildtexter jag analyserar. I viss mån kan helheten
rubrik-bildtext-bild ses som en enhetlig enhet. Variablerna (de frågor man ställer sitt
material) utgörs av de 16 olika kategorier jag presenterar i mitt kodningsschema, utifrån
vilka enheterna kodas. Värdena för varje variabel är +1, 0 och -1. Strikt taget kan man kalla
den kvantitativa delen av min undersökning för en tendensanalys (Østbye m.fl. 2004, 220221), eftersom variablerna söker svaret på frågan hur, ur en positiv/negativ-synvinkel
utgående från politikerna jag analyserar. Ett annat sätt att beteckna den här typen av
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analyser är valensundersökning, där typen av publicitet är angelägnare än mängden
publicitet (Nilsson 2010, 139), vilket är fallet med min analys.
Jag gör både en bildanalys och en textanalys, och kombinerar dessa inom samma
forskningsfråga. Det huvudsakligen kvalitativa angreppssättet fungerar eftersom jag ställer
upp klart definierade kategorier (och betraktar bilderna semiotiskt). Østbye m.fl. (2004, 69)
ger belägg för att semiotisk bildanalys passar in i modellen för kvantitativ innehållsanalys,
som vidare går att kombinera med retorisk analys (som bör betraktas som en undergrupp
inom textanalysen). Det finns alltså inget unikt (eller motsägelsefullt) i att kombinera dessa
olika metoder inom samma analys.
Även om den kvantitativa innehållsanalysen alltid i viss mån bär på subjektiva (eller
kvalitativa) drag, blir detta särdeles tydligt inom en valensundersökning. Även om man
ställer upp noggranna anvisningar för kodning med exempel på gränsfall kan det vara svårt
att nå en konsekvent syn på det manifesta innehållet. Forskarens egen tolkning spelar med
andra ord ändå in på något plan (Nilsson 2010, 139). Även om jag eftersträvar att den
kvantitativa delen av min undersökning skall vara så objektiv som möjligt skyr jag inte de
kvalitativa drag som skymtar igenom, utan väljer i stället att inkludera dem och på så sätt
bredda analysen.
Jag väljer att analysera mitt material både ur kvantitativ (statistiskt mätbar) och ur
kvalitativ (icke statistiskt mätbar) synvinkel. Liknande angreppssätt finns inom tidigare
finländsk bildforskning, bland andra Jukka Holmberg (2004) och Tero Ruutuvaara (2000),
som båda har analyserat dagstidningsbilder av politiker inom en liknande kontext som jag
själv. De kvalitativa och kvantitativa elementen i analysen är inte varandras motsatser, utan
bör ses som komplement till varandra som stöder ett och samma resultat. I de flesta
kvantitativa analyser finns även kvalitativa drag, och vice versa, och gränserna mellan
dessa två infallsvinklar håller på att suddas ut (Holmberg 2004, 63; Østbye m.fl. 2004,
100). En kombinerad kvantitativ-kvalitativ modell utgör en styrka i den här typen av
forskning, eftersom man genom den kvantitativa delen får fram exakt mätbart data, som
genom den kvalitativa analysen inte förlorar sitt djup.
Medie- och kommunikationsvetenskapen är starkt influerad av tolkande
vetenskaper, som hermeneutik och fenomenologi, och också semiotik (Ekström m.fl. 2010,
14). Även om jag i den här undersökningen har anpassat den semiotiska bildforskningen för
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en kvantitativ analys, är det på grund av vetenskapsgrenens natur också ändamålsenligt att
bedriva en kvalitativ analys av materialet.
Kritiken mot en rent kvalitativ metodologi är att den kan bli för subjektiv, i de fall
forskaren inte är medveten om alla de koder som omger materialet (Østbye m.fl. 2004, 23).
I den här avhandlingen har jag i den mån det är möjligt garderat mig mot den kritiken,
eftersom jag presenterar resultaten så kvantitativt som möjligt. De numeriska värden som
den kvantitativa analysen ger speglas genom en kvalitativ tolkningsmetod, där typiska och
intressanta exempel lyfts fram för att ge bredd och djup (Holmberg 2004, 64).
Utgångspunkten för min forskning är således att dra nytta av så många metoder som
möjligt för att få det största möjliga bredd i analysen. Även om jag har redogjort för vilka
metoder jag använder är dessa benämningar inte det primära (jag är exempelvis inte ute
efter att testa en viss metod inom kommunikationsvetenskapen). Distinktioner mellan de
olika angreppssätten och indelningen i kvalitativt/kvantitativt är således inte det viktiga,
utan målet är att få en så bred teoretisk grund som möjligt för att kunna ge ett möjligast
nyanserat svar på forskningsfrågan.
Eftersom forskningen är av valenstyp, närmar jag mig materialet utan hypoteser.

4.1 Operationalisering
I uppbyggnaden av min analysmodell använder jag flera teoretiska utgångspunkter. Med
operationalisering menas att översätta forskningsfrågan till variabler, så att den kan mätas
kvantitativt (Nilsson 2010, 123). Analysen utmynnar i ett kodningsschema, där Kress & van
Leeuwens (1996) indelning i en ideationell, interpersonell och textuell funktion är den
teoretiska bakomliggande ramen, som sedan har vidareutvecklats genom Moriaritys &
Garramore (1986) och Waldmann & Devitts (1998) analysmodeller, där den senare bygger
på den förra; och båda är ämnade för analys av politiker i samband med val. Vidare bygger
min analysmodell på Tero Ruutuvaaras (2000) utveckling av de amerikanska forskarnas
modell, som dels är bredare och dels är använd med framgång inom en finländsk kontext
för samma typ av analys. Ruutuvaara (2000, 67-71) sammanför även Kress & van
Leeuwens tre funktioner för bilden med Moriarty & Garramore och Waldmann & Devitts
kategorisering för kodning, vilket jag drar nytta av uppbyggnaden i min analysmodell.
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Jag utgår från Ruutuvaaras (2000, 73) arbete i att sammanföra Kress & van
Leeuwens bildgrammatik med Moriarty & Garramores och Waldmann & Devitts
analysmodeller, och bygger upp min analysmodell enligt samma premisser som
Ruutuvaara. Min modell bör ses som en utveckling och utvidgning av Ruutuvaaras modell,
främst för att den innehåller fyra makronivåer (som representerar budskapets olika
funktioner), jämfört med Ruutuvaaras tre makronivåer. Både jag och Tero Ruutuvaara utgår
från Kress & van Leeuwens tre funktioner för visuell kommunikation (ideationell,
interpersonell och textuell), medan jag tillför en fjärde funktion, den non-visuella, där jag
beaktar den omliggande textens betydelse för bilden, i det här fallet rubriken och bildtexten.
Värt att notera i det här sammanhanget är att modellen, funktion för funktion, allt
mera ”zoomar ut” från själva bilden. Inom den ideationella funktionen rör vi oss på inom
skeendet på själva bilden, för att inom den interpersonella funktionen beakta de koder som
tillkommer i fotograferingsskedet. Inom den textuella funktionen undersöker vi koder som
tillkommer i layoutskedet, och inom den non-visuella funktionen ser vi bildens fullständiga
betydelse när även rubrik och bildtext beaktas. Dessa funktioner kan således också ses som
makronivåer, där vi nivå för nivå rör oss längre bort från skeendet på bilden.
Varje makronivå förses med fyra underkategorier, eller variabler, enligt vilka bilden
kan kodas. Kodningen sker enligt värdena +1 (positivt), 0 (neutralt) eller -1 (negativt).
Sålunda består min analysmodell av 16 olika kategorier, där poängskalan per bild varierar
mellan +16 och -16 (där poängtalet 0 representerar en fullständigt neutral bild).
Min analysmodell består således av makronivåerna: 1. Ideationell funktion, med
underkategorierna: 1.1 Narrativ aktion, 1.2 Narrativ reaktion, 1.3 Analytisk kontext och 1.4
symbolisk kontext. 2. Interpersonell funktion, med underkategorierna: 2.1 Aktiv modalitet,
2.2 Aktiv/Reaktionsmässig modalitet (kroppsspråk), 2.3 Reaktionsmässig modalitet
(ansiktsuttryck) och 2.4 Bildvinkel (vertikal axel). 3. Textuell funktion, med
underkategorierna 3.1 Bildens innehåll (framing), 3.2 Bildens innehåll (horisontalaxeln),
3.3 Bildens placering (vertikalaxeln) och 3.4 Bildstorlek. 4. Non-visuell funktion, med
underkategorierna 4.1 Rubrikens innehåll, konnotation 4.2 Rubrikens innehåll, metafor, 4.3
Bildtextens konnotation, 4.4 Rubrikens och bildtextens relation och flöde.
Eftersom min modell långt kan ses som en utvidgning av Tero Ruutuvaaras (2000,
73) modell vill jag fästa särskild uppmärksamhet på de punkter där jag har valt en annan
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infallsvinkel än Ruutuvaara. Följande stycke bör läsas som ett sidospår i min avhandling,
men jag anser det ändå berättigat att i det här sammanhanget redogöra för de ändringar jag
har gjort: 1. I punkt 1.3 utvidgar jag Ruutuvaaras tolkning av den analytiska kontexten till
att också involvera Moritary & Garramores (1986, 730-731) kategori om hur politikern
framhäver sig själv genom att stå ut ur massan. 2. Punkt 2.2 ligger helt utanför Ruutuvaaras
forskning. Bara 4 av Ruutuvaaras (2000, 73) 12 kategorier härrör sig direkt till personens
agerande på bilden (punkt 1,2,5 och 6), medan hela tre kategorier handlar om hur tydligt
kandidaten skiljer sig ur bakgrunden på bilden (punkt 3, 7 och 12). För att uppnå en bättre
balans ersatte jag Ruutuvaaras kategori som handlar om ”bildtyp” (det vill säga hur stor
kandidaten är i förhållande till bildens storlek) med kategorin Aktiv/Reaktionsmässig
modalitet, som behandlar politikerns kroppsspråk, vilket är något som helt utelämnas i
Ruutuvaaras forskning men som exempelvis Moriarty & Garramore (1986, 730-731) lägger
stor vikt vid. I de övriga punkterna förlitar sig både jag och Ruutuvaara på samma
teoretiska grund, även om jag har gjort några mindre ändringar.
Min egen vidareutveckling av dessa modeller ligger alltså främst i att jag inkluderar
bildtexter och rubriker i samma analys, och kodar dem på samma sätt som det övriga i
bilden. Bland andra Jukka Holmberg (2005) tillämpar ett liknande tillvägagångssätt.
Eftersom bild och text intimt hänger ihop hävdar jag att min modell ger möjligheter en
djupare analys än vad som tidigare gjorts inom samma område.
Ett problem som inte går att undvika, och har negligerats i den tidigare forskningen
kring samma tema, är de olika nivåernas (funktionernas) inbördes relation. När bildens
delmoment (variablerna under varje funktion) kodas kvantitativt enligt +1, 0 eller -1 för att
ett medeltal skall kunna räknas ut, utgår man från att funktionernas (och de enskilda
variablernas) inbördes betydelse är lika stor. För att så mycket som möjligt eliminera det
här problemet väljer jag att ge varje makronivå (funktion) lika många undergrupper (4
stycken), för att de poängmässigt skall väga lika mycket i slutresultatet (och dessutom gå
att analysera var för sig på lika grunder).

4.2 Den ideationella funktionen
På Kress & van Leeuwens (1996, 46, 107) ideationella funktion betraktar vi den värld som
råder på bilden, hur objekten på bilden beskrivs och relaterar till varandra (hur de agerar
41

och reagerar). I denna ”bildens värld” finns också symboliken på bilden, och den stämning
som råder ”inom bilden”.
Narrativ aktion: De narrativa processerna har att göra med skeendet på bilden, där
den narrativa aktionen utgår från bildens riktning. Den aktör som riktningen utgår från är
den aktiva parten. (Kress & van Leeuwen 1996, 61). En kandidat framställs positivt om han
eller hon är aktiv. Aktiviteten hos aktören kan också bestyrkas genom att aktören får
support av andra personer på bilden. Sålunda är det till kandidatens fördel om han eller hon
får positiv uppmärksamhet, till exempel av leende kolleger eller positivt inställda väljare
(Waldmann & Devitt 1998, 306; Moriarty & Garramore 1986, 730-731). Bilden kodas som
positiv i fall kandidaten framstår som den aktiva parten som definierar bildens
riktning/skeende, eller om han eller hon får support av de övriga personerna på bilden. Om
kandidaten däremot framstår som en passiv part på bilden, eller de övriga personerna på
bilden är frånvarande, ouppmärksamma eller negativt inställda till kandidaten kodas bilden
negativt. Bilden kodas neutralt om ingen klar riktning för kandidatens aktivitet kan skönjas
eller om flera aktiva personer förekommer på bilden.
Narrativ reaktion: Narrativ reaktion handlar om hur kandidaten på bilden reagerar
på det som sker på bilden, eller den del av bilden som aktionen härrör sig från. Detta
"händelsernas centrum" kan även ligga utanför bilden. (Kress & van Leeuwen 1996, 6466). Även den här kategorin handlar om det som Waldmann & Devitt (1998, 306)
kategoriserar som kandidatens aktivitet. Enligt Ruutuvaara (2000, 67) framställs en
kandidat positivt om kandidatens blickriktning rör sig mot bildens ”händelsecentrum” (till
exempel en person eller ett föremål som är det centrala i bilden), eller om kandidaten tittar
ut från bilden (vilket till exempel inom modefotografering används för att skapa
konnotationer som förstärker den fotograferade personens attraktivitet). Bilden kodas
neutralt om personen tittar rakt in i kameran, eftersom det kan tolkas både som sympati
eller hot beroende på bildens övriga kontext. Bilden kodas negativt om kandidatens
blickritning inte går mot bildens händelsecentrum, om kandidaten tittar nedåt eller om
kandidaten har ögonen slutna så att blickriktningen inte går att bestämma. (Ruutuvaara
2000, 67-68; Waldmann & Devitt 1998, 306)
Analytisk kontext: Den analytiska kontexten handlar om hur kandidaten på bilden
urskiljer sig från det övriga skeendet. Här sammanför jag dels Moriarty & Garramores
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(1986, 730-731) kategori som har att göra med kandidatens representativitet, och Tero
Ruutuvaras (2000, 68) kategori som har att göra med ljussättningen på bilden. Bilden kodas
som positiv om ljuset faller på kandidaten så att han eller hon framträder ur bakgrunden
som därför måste vara tydlig och neutral, eller om kandidatens klädsel och visuella
framtoning är ”snygg” eller ”formell” på ett sätt som gör att kandidaten framhävs. Bilden
kodas som negativ i fall bakgrunden är mångfacetterad och otydlig, så att kandidaten inte
framhävs på bilden, eller i fall bakgrunden är otydlig så att kandidaten inte går att placera i
en naturlig kontext (Kress & van Leeuwen 1996, 107). Bilden kodas neutralt i fall bakgrund
saknas, eller är omöjlig att definiera.
Symbolisk kontext: De symboliska processer som Kress & van Leeuwen (1996,
107) beskriver går att översätta i ”politiska termer” sålunda att bilden kodas positivt i fall
det förekommer fosterländska symboler på bakgrunden i bilden, som till exempel nationens
flagga, bilder av tidigare presidenter eller valaffischer med kandidatens namn eller
partisymbol (Waldmann & Devitt 1998, 306). Positiv symbolik kan också vara byggnader
som konnoterar till antika och patriotiska ideal (Nordström 1984, 43). Även symbolik som
har att göra med försvarsmakten eller kyrkan kan kodas positivt (Ruutuvaara 2000, 68).
Bilden kodas negativt om symboliken är klart negativ, eller i fall bakgrunden är otydlig
eller suddig. Jag väljer att koda bilden neutralt i fall bakgrunden saknas eller är helt fri från
symbolik.

4.3 Den interpersonella funktionen
På den interpersonella funktionen framträder berättarens förhållningssätt till bilden (Kress
& van Leeuwen 1996, 119-158). Här ser vi de val som fotografen gör i det ögonblick som
fotografiet tas, och därmed i hurudant förhållande till publiken personen på bilden ställs.
Här framkommer också bildens modalitet, vilken betecknar hur sanningsenligt objekten på
bilden representeras.
Aktiv modalitet: Kandidaten avbildas positivt om han eller hon är aktiv. Om bilden
till exempel föreställer en politiker som talar vid ett podium eller skakar hand är det till
politikerns fördel, medan en sittande, läsande, hukad, hopsjunken eller på annat sätt passiv
politiker inte väcker lika positiva konnotationer. (Waldmann & Devitt 1998, 306; Moriarty
& Garramore 1986, 730-731). Bilden kodas neutralt om kroppsställningen inte går att
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avgöra, eller om både positiva och negativa element förekommer på samma bild (till
exempel om politikern sitter och skakar hand).
Aktiv/reaktionsmässig modalitet, kroppsspråk: Reaktionsmässig modalitet har
att göra med hur politikerns sätt att reagera på det som sker runtomkring honom eller henne
framställs. I den här kategorin koncentrerar vi oss på det som både kan vara en aktion och
en reaktion, nämligen politikerns kroppsspråk och gester. Bilden kodas positivt i fall att
politikerns armar är ovanför huvudet eller politikern tydligt gestikulerar med sina händer,
bilden kodas neutralt i fall armar och händer befinner sig vid mitten av kroppen eller inte
syns i bild, och bilden kodas negativt i fall politikern håller armarna korsade eller i fall
händerna hänger ner vid sidan av kroppen (Moriarty & Garramore 1986, 730-731)
Reaktionsmässig modalitet, ansiktsuttryck: Politikerns minspel kan ses som en
reaktion till det som händer på bilden. Ett leende eller en beslutsam min ger politikern
sympatier, medan en grimas eller ett trött eller ledset uttryck påverkar politikerns image
negativt. (Waldmann & Devitt 1998, 306). Om ansiktsuttrycket inte går att avgöra kodas
bilden neutralt.
Bildvinkel, vertikal axel: Vid sidan av ögonblicket fotografen väljer att ta bilden
väljer han eller hon också bildvinkeln. Här definieras den andra undergruppen, vid sidan av
modaliteten, i Kress och van Leeuwens (1996, 119-158) indelning av den interpersonella
nivån, nämligen betraktarens position. En hög bildvinkel ställer oss i överlägsen position
till den avbildade, medan en låg bildvinkel försätter betraktaren i underläge. Om bilden är
tagen ur ögonnivå förekommer inget sådant maktspel. Waldmann & Devitt (1998, 306)
definierar bilden som positiv i fall bilden är tagen ur ögonnivå, neutral i fall bilden är tagen
underifrån, och negativ i fall bilden är tagen ovanifrån. Moriarty & Garramores (1986, 730731) tolkning skiljer sig på en punkt, nämligen att bilden är positiv i fall bildvinkeln är låg,
och politikern således framstår som mäktig. Jag väljer att följa Ruutuvaaras (2000, 69)
exempel och koda bilden som positiv i fall bildvinkeln är vid ögonnivå, neutral i fall bilden
är tagen underifrån eller i fall bildvinkeln inte går att bestämma, och negativ i fall bilden är
tagen ovanifrån.
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4.4 Den textuella funktionen
Kress & van Leeuwens (1996, 186-212) textuella funktion handlar om sammanförandet av
bildens olika delbetydelser, och hur bilden placerar sig i en omgivande kontext, exempelvis
på en dagstidningssida. Här betraktas bilden som en del av den textuella helheten på
dagstidningssidan, men fortsättningsvis enbart utgående från visuella element. I de två
första av kategorierna inom den textuella funktionen spelar fototekniska val in, och de två
senare handlar om rent layoutmässiga val. Till skillnad från kameravinkeln som är placerad
under den interpersonella funktionen, handlar den layout som kategoriseras under den
textuella funktionen om val som görs i efterhand och inte relaterar till det ögonblick när
fotografiet togs.
Bildens innehåll, framing: Framing handlar om att lyfta fram ett objekt på bilden,
antingen genom att placera det i förgrunden eller att genom att genom fototekniska metoder
skärpa bilden kring ett visst objekt, medan resten av bilden är suddigare. Ju tydligare ett
objekt är frame:at, desto tydligare konnoterar publiken till det som en representant för
bildens mening (Kress & van Leeuwen 1996, 214-218). Tero Ruutuvaara (2000, 70) kallar
den här kategorin för djup-axeln, och enligt Ruutuvaara kodas bilden som positiv i fall
kandidaten är tydligt framlyft, eller i förgrunden, och negativ i fall fotografiets fokus ligger
på en annan del av bilden eller i fall kandidaten befinner sig i bakgrunden. Bilden kodas
neutralt i fall det inte går att avgöra var på djupaxeln kandidaten befinner sig, eller om
bildens fokus inte går att bestämma.
Bildens innehåll, horisontalaxeln: Kress & van Leeuwen (1996, 206) hävdar att de
positiva konnotationerna koncentreras till ett objekt i mitten av bilden, det blir det
”centrala”, medan objekt som är placerade i marginalen konnoterar till det ”marginella”.
Bilden kodas positivt i fall kandidaten är placerad i mitten av bilden, medan den kodas
negativt i fall kandidaten är placerad i utkanten av bilden. Bilden kodas neutralt i fall det
inte går att bestämma om kandidaten befinner sig i mitten eller i utkanten av bilden.
Bildens placering, vertikalaxeln: Bilder placerade upptill på en tidningssida
konnoterar till ett högre nyhetsvärde och en större relevans (Andersson m.fl. 1995, 84, 87).
Moriarty & Garramore (1986, 730-731) kodar bilden positivt i fall den är på sidans övre
halva, neutralt i fall den är i mitten och negativt i fall den är placerad nertill. Stöd för det
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här hittar vi också i Kress & van Leeuwens (1996, 206) visuella grammatik, som visar att
det som placeras upptill konnoterar till det ideala, medan det som placeras nertill
konnoterar till det reella. Jag väljer att koda bilden som positiv i fall den är placerad upptill
eller centralt på sidan, neutralt i fall den är placerad centralt på vertikalaxeln men
marginellt på horisontalaxeln, och negativt i fall den är placerad nertill på sidan.
Bildstorlek: Bilden kodas positivt i fall den är större än en halvsida och negativt i
fall den är mindre än en halvsida. Bilden kodas neutralt i fall den är exakt lika stor som en
halvsida eller i fall bildens storlek inte går att bestämma. (Moriarty & Garramore 1986,
730-731)

4.5 Den non-visuella funktionen
Inom den non-visuella funktionen lämnar jag den traditionella bildforskningen, och det stöd
jag har i Kress & van Leeuwens, Moriarty & Garramores, Waldmann & Dewitts och Tero
Ruutuvaaras forskning. Jag fortsätter att arbeta enligt samma premisser och struktur, men
kategorierna jag presenterar här är mina egna och grundar sig på den teori jag har redogjort
för i den här avhandlingen. Inom den non-visuella funktionen betraktar vi bilden som en del
av dagstidningssidan, ur ett icke-visuellt perspektiv, det vill säga hur rubrik och bildtext
tillför mening till bilden, och konnotationer till kandidaten som avbildas.
Rubrikens innehåll, konnotation: I den här kategorin ser jag till rubrikens rena
innehåll, och hur den konnoterar och tar ställning till kandidaten på bilden. Jag grundar min
analys på Jukka Holmbergs (2005, 191) modell, men väljer att i stället för Holmbergs 5gradiga skala fortsätta använda min 3-gradiga skala. Således kodas bilden positivt i fall
rubriken tar positivt ställning till kandidaten på bilden, neutralt i fall rubriken är neutral och
negativt i fall rubriken tar negativt ställning till kandidaten på bilden. Ställningstagandet
behöver inte vara direkt riktat till kandidaten som person, utan kan också exempelvis röra
kandidatens parti, eller någon politisk fråga som direkt är anknuten till kandidaten
(Holmberg 2005, 64).
Rubrikens innehåll, metafor: I den här kategorin undersöker jag rubrikens
slagkraft och styrka, genom den metafor den bär på, den här kategorin är således knuten till
föregående kategori. Starka metaforer är icke-konventionella, ”stora” och nyskapande (Shie
2012, 2), eller väletablerade ”ärketyp-metaforer”, som exempelvis ljus/mörker, krig och
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drama (Osborn & Ehringer 1967, 115), eller positiva och negativa stereotypier (Osborn
1986, 84). En stark positiv metafor kodas som positiv (+1), en svag metafor eller
avsaknaden av en metafor kodas som neutralt, och en stark negativ metafor kodas som
negativ (-1). Orsaken till att jag undersöker metaforerna i rubrikerna är att metaforer är
vanliga i rubriker, och det främsta hjälpmedlet för att skapa en slagkraftig rubrik (Hall
1984, 154-155).
Bildtextens konnotation: I den här kategorin beaktas bildtextens innehåll, och hur
det konnoterar positivt eller negativt till politikern på bilden, enligt samma definitioner som
i kategori "rubrikens innehåll, konnotation". Biltexten ses som ett komplement till rubriken
(Larsson 1985, 161-164). En stark bildtext ger tilläggsinformation till bilden (och därmed
positiva eller negativa konnotationer till personen på bilden), medan svaga bildtexter är
meningsfattiga och inte ger något tilläggsbudskap utöver det som framgår i bilden
(Kiimalainen 1994, 17; Oksanen 1992, 27). Jag utgår från Jukka Holmbergs (2005, 191)
modell och kodar således bilden som positiv i fall bildtexten tar ställning för politikern
(eller partiet, eller en politisk fråga som ligger politikern nära), neutral i fall bildtexten är
svag (inte tillför någon ny information eller inte tar ställning till politikern på bilden) och
negativ i fall bildtexten tar ställning mot politikern på bilden.
Rubrikens och bildtextens relation och flöde: Slutligen undersöker jag hur väl
rubrik och bildtext stöder varandra. Jag tar avstamp i Andersson m.fl. (1995, 84, 87), och
tesen om att kedjan rubrik-bild-bildtext skall flöda. Rubriken och bildtexten är de två
element som ger bilden dess slutgiltiga mening på tidningssidan, och medan rubrikens
styrka ligger i dess slagkraft och wow-effekt (Hall 1984, 154-155) ligger bildtextens styrka
i dess förmåga att stöda rubriken, ge tilläggsinformation till skeendet på bilden och fungera
som ett kitt mellan rubrik och bild. (Larsson 1985, 161-164; Oksanen 1992, 27). Således
kodas bilden som positiv i fall rubrik och bildtext sammanfaller i ett positivt omdöme om
kandidaten på bilden, neutralt i fall rubrik och bildtext ger motstridig information eller på
annat sätt inte stöder varandra, och negativt i fall rubrik och bildtext sammanfaller i ett
negativt omdöme om kandidaten.
På följande sida sammanfattar jag den kvantitativa delen av min metod i ett schema,
utifrån vilket jag kodar bilderna.
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4.6 Schema för kodning
-
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Tabell 1: schema för kodning

4.7 Metodens kvalitativa element
Tonvikten i den här undersökningen ligger på den kvantitativa innehållsanalysen jag har
presenterat i föregående kapitel. Eftersom det är frågan om en valensundersökning (som
svarar på frågan hur) är det motiverat att utvidga analysen med en mera kvalitativ tolkning
av resultaten. Samplet i undersökningen är ändå för stort för en djupgående kvalitativ
tolkning av varje enskild bild, rubrik och bildtext, och därför är jag tvungen att hänge mig
till en mera allmängiltig beskrivning av de resultat som framkommer i den kvantitativa
delen.
Min strävan är ändå att den kvalitativa delen av undersökningen skall ge konkret
tilläggsinformation till forskningsfrågan, och inte enbart utgöra en omskrivning av de
kvantitativa resultaten i ord. Denna kvalitativa tolkning är i någon mån mer subjektiv än
den kvalitativa delen, men följer ändå vissa regler för att bibehålla ett forskningsmässigt
värde. Till följande redogör jag för dessa regler.
Ekström m.fl. (2010, 17) ställer en rad krav på en kvalitativ infallsvinkel för att den
skall kunna anses vara vetenskaplig, och uppfylla krav på validitet och reliabilitet: 1.
Koherens, tolkningen bör i sina olika delar hänga ihop och vara konsistent. 2. Omfattning,
tolkningen bör ta ställning till alla föreliggande uppgifter så långt det är möjligt. 3.
Intersubjektivitet, olika forskare bör nå så samstämmiga resultat som möjligt förutsatt att de
arbetar enligt samma forskningsmodell. 4. Öppenhet, tolkningen får inte vara förutsägbar
utan forskaren måste förhålla sig kritisk till sina egna fördomar. 5. Djup, tolkningen bör inte
stanna vid det ytliga och manifesta. 6. Kontextualitet, forskaren bör se skiftningar i
betydelser beroende på vilken kontext de förekommer i och anpassa sin tolkning efter det.
Jukka Holmberg (2004, 58) redogör för hur en kvalitativ analys av bilder kan
utföras. Först tolkas bilden denotativt, där man beskriver det bildens innehåll på ett konkret
plan: vem föreställer bilden och vad händer där. På följande nivå tolkas bilden konnotativt,
det vill säga vilka konnotationer den bär på. Här lämnar man det konkreta planet och
koncentrerar sig i stället på de koder bilden bär på, och hur de avspeglas i den rådande
kulturen. Eftersom den konnotativa analysen löper risk för att bli för personlig bör
forskaren fästa uppmärksamhet vid de starka koder som var och en representant i det
rådande samhället/kulturen skulle reagera på samma sätt på. Konnotationer är per definition
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inte personliga, utan hör samman med den rådande kulturen och den rådande samhälleliga
ideologin, och även om man aldrig helt kan avstå från en personlig prägel av analysen bör
man sträva efter så allmängiltiga slutsatser som möjligt. (Holmberg 2004, 58)
Det denotativa och konnotativa täcks till stor del i den kvantitativa delen av
undersökningen. I den kvalitativa delen för jag det denotativa vidare genom att lyfta fram
en typisk bild för var och en av presidentkandidaterna. Jag väljer bilden på basis av de
kvantitativa

resultaten

utgående

från

typvärdena

i

analysen.

Den

blid

av

presidentkandidaten som bäst motsvarar typvärdena av alla analyserade bilder av
kandidaten lyfts fram. Min kvantitativa analysmodell ger också mera information än det
som krävs för att enbart svara på frågan hur de olika presidentkandidaterna rangordnades i
förhållande till varandra (enligt skalan positivt/negativt). Den informationen tar jag till vara
i den kvalitativa beskrivningen av presidentkandidaterna.
Viktigt att notera är att den kvalitativa analysen inte bör ses som en fristående del av
min forskning. Jag har för tydlighetens skull valt att i den här avdelningen dela in resultaten
i en kvantitativ och kvalitativ del, men dessa båda går in i varandra under varje steg av
analysen, och i uppbyggnaden av kodningsschemat. Den kvalitativa delen bör således inte
heller betraktas som en analys som står på egna ben. All relevant information för den
kvalitativa analysen finns inom den teori jag har presenterat, och i komprimerad form inom
operationaliseringen av metoden (som resulterat i schemat för kodning). Både materialet
och forskningsfrågan förutsätter ett visst mått av kvalitativ tolkning, och för tydlighetens
skull presenterar jag således dessa resultat skilt.

4.8 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet mäter en undersöknings kvalitet och relevans. Validiteten är ett
mått på hur giltiga resultaten är, samt hur relevant materialet och analysen är med tanke på
frågeställningen. Den definitionsmässiga validiteten är knuten till hur bra forskaren lyckas
fånga sina teoretiska begrepp i insamling och empirisk analys av data. Reliabilitet är ett
mått på hur tillförlitlig materialinsamlingen, bearbetningen och analysen är (huruvida
mätningen är tillförlitlig). Reliabiliteten tillsammans med den definitionsmässiga
validiteten utgör hela analysens validitet, och det svagaste av dessa led avgör hur pass bra
analysen blir som helhet. (Østbye m.fl. 2004, 40)
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Validitet och reliabilitet kan också betecknas giltighet respektive tillförlitlighet, där
argumenten i undersökningen skall fylla dessa två kriterier. Ett argument har giltighet om
det har med saken att göra, och det anses tillförlitligt om uppgifterna som anges är riktiga.
(Ekström m.fl. 2010, 14)
För att uppnå hög validitet och reliabilitet måste den vetenskapliga undersökningen
vila på tre grundvalar: 1. Forskaren måste förse sina påståenden med argument, och vara
öppen för motargument och kritik. 2. Forskaren måste öppet redovisa för hela
forskningsprocessen, och ställa krav på att forskningen är intersubjektiv (en annan forskare
skall kunna nå samma resultat genom samma metod). 3. Forskaren måste acceptera att
teorierna kan kullkastas av senare forskning och att en teori som motstått falsifieringsförsök
är stärkt, men inte bevisad. (Østbye m.fl. 2004, 32-33)
Validitet som begrepp skall ses som en graderad skala. En undersökning saknar
sällan helt validitet, men validitetens värde beror på en rad faktorer. Vid sidan av
materialets relevans och analysens kvalitet bör man ge akt på några ytterligare begrepp.
Generalisering betecknar det urval forskaren gör för sin analys. (Østbye m.fl. 2004, 42) I
min undersökning generaliserar jag min kontext (tidningssidan) till tre enheter: bild text och
bildtext. Jag generaliserar också metoder för politisk bildanalys, retorisk analys och
textanalys till 4 undergrupper (ideationella, interpersonella, textuella och non-visuella), som
i sin tur generaliseras till fyra undergrupper var, utifrån vilka min kodning av bilderna
bedrivs. De rent kvalitativa elementen inom min forskning bygger på dessa och står alltså
under samma krav på generalisering. Generalisering är ändamålsenligt för att få fram snäva
resultat, och går därför inte att undvika. Men det är viktigt att vara medveten om de val som
leder fram till generaliseringen, och därför har jag beskrivit dem i detalj. Omvänt kunde
man hävda att en forskning som inte är generaliserad inte har någon validitet, eftersom det
skulle vara omöjligt att formulera en tillräckligt snäv (och därför intressant)
forskningsfråga.
En tillräckligt snäv forskningsfråga når man genom precision. Precision är
beteckningen på hur noggrant teorier, hypoteser, data och analys är formulerat. En tydlig
precision ger sålunda också en avspegling på forskningens validitet. (Østbye m.fl. 2004, 42)
Semiotiska utgångspunkter vid bildanalys har stött på kritik, på grund av att
metoderna tenderar att inte ha en tillräckligt hög validitet. Metoderna är inte entydiga, och
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forskningen går inte alltid att upprepa med samma resultat, eftersom bedömningen sker på
subjektiva grunder (Rose 2001, 69). För att möjligast mycket kringgå det problemet har jag
ställt forskningsfrågan mycket snävt för att till fullo uppfylla validitetskraven. Däremot
skulle en vidare frågeställning kräva en omformning av analysmodellen för att validiteten
inte skulle bli lidande.
Min analysmodell utgår från semiotiska begrepp och bygger på subjektiva
tolkningar. Dessa är dock hårt kategoriserade för att motverka bristande reliabilitet, och jag
bifogar även en analys i en bilaga som ett exempel på hur en analys är utförd (se bilaga1).
Dessutom bemöter jag den kritik som kan riktas mot modellen i diskussionen i slutet av
avhandlingen (se kapitel 7).
Validitet och reliabilitet är fundamentalt för det vetenskapliga arbetssättet oavsett
vilka metoder forskaren använder sig av (Ekström m.fl. 2010, 15). Kraven på validitet och
reliabilitet bör också ses som en indikator på hur ändamålsenlig min analysmodell är, vilket
är särskilt intressant eftersom jag har utvecklat den delvis egen hand, och det därför inte
finns någon tidigare modell vars validitet forskaren kan förlita sig på. Bedömningen av
analysens validitet är således avgörande för modellens ändamålsenlighet som grund för
framtida forskningsprojekt av samma typ.

4.9 Analys
I analysen sökte jag svar på min forskningsfråga om hur kandidaterna rangordnades enligt
de kodade fotografierna. Jag gjorde skilda analyser i enlighet med de avgränsningar jag
ställt upp. Utöver de övergripande analyserna där alla faktorer beaktades gjordes skilda
analyser med avseende på de båda dagstidningarna och den första och den andra omgången
i presidentvalet, i enlighet med mina avgränsningar för material och tid.
Dessutom analyserades de olika nivåerna (funktionerna) i kodningsschemat skilt,
med avseende på kandidat. Det här gjordes för att besvara de två senare delarna i min
forskningsfråga, det vill säga hur kandidaterna porträtterades och hur väl schemat lämpar
sig för den här typen av analys (jag lade vikt vid hur jämnt poängen fördelar sig i de olika
kategorierna). Dessutom utfördes en analys där den sista av kodningsschemats fyra
underkategorier (den non-visuella) lämnades bort. Detta för att ytterligare testa schemats
ändamålsenlighet, i enlighet med forskningsfrågan, och se hur väl den non-visuella
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underkategorin som jag själv skapat från grunden införlivades i helheten. Analysen utfördes
med hjälp av dataprogrammet SPSS som är anpassad för statistisk analys med särskild
tonvikt på sociala vetenskaper.
Allt som allt gjordes 272 bildanalyser. De utföll på kandidaterna enligt följande
frekvens: Pekka Haavisto (74 st.), Timo Soini (18 st.), Paavo Väyrynen (25 st.), Paavo
Lipponen (24 st.), Sauli Niinistö (77 st.), Sari Essayah (19 st.), Eva Biaudet (15 st.), Paavo
Arhinmäki (20 st.). Viktigt att notera är att alla bilder där någon kandidat förekom enligt de
kriterier jag ställt upp (se kapitel 3) beaktades, materialet är alltså heltäckande och antalet
analyser sammanfaller med antal gånger kandidaten förekom på bild i tidningarna.
Allt som allt gjordes 139 analyser i Helsingin Sanomat, och 133 i
Hufvudstadsbladet, antalet bilder i respektive tidning var alltså relativt jämnt fördelat. I
Helsingin Sanomat gjordes 33 analyser av bilder tagna av tidningens egna fotografer,
medan 73 analyser gjordes på bilder som var inköpta av bildbyråer (i 33 av fallen var
bildens ursprung inte definierat). Motsvarande siffror för Hufvudstadsbladet var 50, 58 och
24 st. Generellt publicerade alltså Hufvudstadsbladet en större andel fotografier som tagits
av tidningens egna fotografer, medan Helsingin Sanomat i högre grad publicerade bilder
inköpta av bildbyråer (i det här fallet uteslutande Lehtikuva). Hufvudstadsbladet
publicerade dessutom 1 bild som var direkt tagen från presidentkandidaten Pekka Haavistos
personliga webbsida.

5. RESULTAT
Målet med min undersökning (forskningsfrågan) är att ta reda på hur de 8
presidentkandidaterna i presidentvalet 2012 rangordnades enligt skalan positiv/negativ, när
det gäller den publicitet de fick i Helsingin Sanomats och Hufvudstadsbladets
fotojournalistik inför presidentvalet i Finland 2012. Dessutom söker jag svar på hur de 8
olika presidentkandidaterna porträtterades i tidningarnas bildjournalistik. Eftersom jag
delvis har utarbetat mitt kodningsschema själv är jag också intresserad av att se hur
ändamålsenligt det är, vilket jag också kommer att redogöra för.
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Tabell 2

Svaret på forskningsfrågan i sin enklaste form är att Paavo
Kandidat
Arhinmäki
Biaudet
Haavisto
Niinistö
Essayah
Lipponen
Soini

Mean
4,35
4,07

fick mest negativ publicitet. När kandidaterna rangordnas
enligt en glidande skala från positiv till negativ (enligt

3,70

medelvärdet för alla kategorier i kodningsschemat, för bägge
3,55

tidningar och över hela valperioden) utfaller resultatet enligt
3,21

tabell 2.
2,75
2,67

Väyrynen

Arhinmäki fick mest positiv publicitet och Paavo Väyrynen

1,56

Paavo Arhinmäki fick mest positiv publicitet följd av
Eva Biaudet, Pekka Haavisto, Sauli Niinistö, Sari Essayah,
Paavo Lipponen, Timo Soini och Paavo Väyrynen. Även om

Paavo Arhinmäki fick mest positiv publicitet är skillnaderna i toppen inte särskilt stora.
Anmärkningsvärt är hur dåligt Paavo Väyrynen placerade sig jämfört med de andra
kandidaterna. Han är den enda kandidaten som ligger under medeltalet 2, och dessutom i
medeltal över ett helt poäng efter kandidaten som placerade sig näst sist; Timo Soini.
Ur den generella analysen kan vi alltså dra slutsatsen att Paavo Arhinmäki och Eva
Biaudet belystes mest positivt i tidningarnas bildjournalistik i relation till de andra
kandidaterna. Pekka Haavisto, Sauli Niinistö Sari Essayah, Paavo Lipponen och Timo Soini
fick i sjunkande ordning relativt sett medelmåttlig publicitet (alla resultaten ligger så gott
som inom ett poäng), medan Paavo Väyrynen klarade sig överlägset sämst, med ett resultat
över ett helt poäng sämre än Soini.
Samtidigt kan vi konstatera att all publicitet verkligen är positiv publicitet i det här
sammanhanget, eftersom ingen av kandidaterna fick ett medeltal under noll.

5.1 Mediespecifika resultat
Tabell 3 innehåller en förteckning av resultaten utgående från de olika tidningarna.
Fortfarande gäller resultaten hela den undersökta perioden (både den första och den andra
omgången i presidentvalet). Generellt behandlar Helsingin Sanomat kandidaterna mera
jämlikt än Hufvudstadsbladet. Skillnaden mellan högsta och lägsta poäng i Helsingin
Sanomat är 3,00 poäng, medan motsvarande skillnad i Hufvudstadsbladet är praktiskt taget
det dubbla; 5,94 poäng.
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Tabell 3
Kandidat
Haavisto

Tidning
HS

Mean

Anmärkningsvärt är hur olika Sannfinländarnas kandidat

3,61

Timo Soini porträtteras i de bägge tidningarna. Ser man

Hbl

3,81

HS

enbart till Helsingin Sanomats rapportering placerade sig

4,27

Hbl

,14

HS

1,27

Hbl

1,79

HS

2,50

Hbl

3,00

HS

3,44

förteckningen över de övergripande resultaten (tabell 2) fick

Hbl

3,68

Arhinmäki mest positiv publicitet, men det beror till stor del

HS

3,50

på det totalt överlägsna resultatet i Hufvudstadsbladet (hela

Hbl

3,00

HS

3,75

Hbl

4,43

endast har fått 1,75 poäng i Helsingin Sanomat, vilket de

Arhinmäki HS

1,75

facto placerar honom näst sist där.

Hbl

6,08

Soini

Väyrynen

Lipponen

Niinistö

Essayah

Biaudet

Timo Soini bäst av alla (med resultatet 4,27), medan han
placerade sig sist i Hufvudstadsbladets rapportering (0,14).
Anmärkningsvärt är också skillnaden i hur Paavo
Arhinmäki har porträtterats i respektive tidning. I de

6,8 poäng i medeltal). Anmärkningsvärt är att Arhinmäki

Det är vanskligt att dra allt för långtgående slutsatser

till varför Arhinmäki fick anmärkningsvärt höga poäng i Hufvudstadsbladet på basis av den
här forskningen. Det

finns inga synliga band mellan det politiskt obundna

Hufvudstadsbladet och Arhinmäkis politiska parti (Vänstern). Att däremot Svenska
folkpartiets kandidat Eva Biaudet har fått snäppet högre poäng i Hufvudstadsbladet (4,43
jämfört med 3,75 i Helsingin Sanomat) kan ha en förklaring i att en stor del av
Hufvudstadsbladets läsare är finlandssvenskar, av vilka en stor del röstar på SFP (vilket
försätter det partiet i en specialsituation när det gäller Hufvudstadsbladets politiska
bevakningsområde), men det finns inga direkta belägg för att dra den slutsatsen heller, och
skillnaden är dessutom i alla hänseenden inte alls lika stor som i fallet Arhinmäki. På
samma sätt är det svårt att entydigt förklara skillnaden mellan de olika tidningarnas linje
när det gäller Timo Soini. Ingendera tidningen har några synliga band till Sannfinländarna,
även om det givetvis är frestande att tänka att Hbl:s låga poäng beror på en allmänt avog
inställning till partiet (på grund av Sannfinländarnas motstånd i vissa frågor som berör
svenskans ställning i Finland). Men för att vetenskapligt kunna dra de slutsatserna skulle
ytterligare undersökningar.
Trots att rapporteringen kring vissa av kandidaterna kastar häftigt är det ändå
intressant att notera att de kandidater som gick vidare till presidentvalets andra omgång
55

(Sauli Niinistö och Pekka Haavisto), behandlas mycket jämnt i de båda tidningarna. (Paavo
Väyrynen klarade sig också konsekvent dåligt i bägge tidningar). Huvudstadsbladet ger
både Niinistö och Haavisto en aning positivare siffror än Helsingin Sanomat, men
skillnaden kan negligeras om man jämför med hur mycket poängen kastar för övriga
kandidater. Att resultatet blev jämnare kan delvis bero på att samplet är mycket större för
dessa kandidater, eftersom de tog sig till den andra omgången i valet och därmed
undersöktes under en längre tid (kring 75 analyser gjordes för Niinistö respektive Haavisto,
jämfört med kring 20 analyser för de övriga kandidaterna).
Ett större sampel är dock inte hela sanningen, mycket tyder på att tidningarna lade
om sin linje när det gäller dessa kandidater inför den andra omgången i presidentvalet.

5.2 Resultat uppdelade på de bägge valomgångarna
Tabell 4
Haavisto HS

Hbl

Niinistö

HS

Hbl

omgång 1

3,45

Hittills har jag behandlat resultaten för hela

2

3,67

undersökningstiden (6 veckor, från 12.12.2011–

omgång 1

2,17

2

05.02.2012). De två sista veckorna av perioden

4,63

omgång 1

1,83

2

4,06

valomgången, mellan den 23.01.2012 och valdagen

omgång 1

1,25

05.02.2012. I den andra valomgången deltog två

2

5,00

kandidater, Pekka Haavisto och Sauli Niinistö, och

utgjordes av tiden mellan den första och den andra

därför analyseras enbart dessa. (Eftersom både analysmodellen och forskningsfrågan
förutsätter att objektet som undersöks är en presidentkandidat som är kvar i valrörelsen).
Tabell 4 visar hur poängen fördelades mellan de olika valomgångarna, med avseende på
Haavisto och Niinistö, i respektive tidning. (Som jämförelse är även den första omgångens
resultat inkluderade i tabellen).
Generellt går att konstatera att poängen för bägge kandidater har stigit i bägge
tidningar från den fösta valomgången till den andra. Anmärkningsvärt är hur låga poäng
Sauli Niinistö fick i den första omgången i bägge tidningar. I Hufvudstadsbladet placerade
han sig näst sist, och i Helsingin Sanomat sig tredje sist, om man enbart beaktar bilderna
inför den första valomgången. Rapporteringen kring Haavisto har varit jämnare under hela
periodens gång i bägge tidningar, men även han fick ett uppsving inför den andra
omgången, särskilt i Hufvudstadsbladet.
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Det stora uppsvinget har dock Sauli Niinistö fått inför presidentvalets andra
omgång. I Hufvudstadsbladet steg hans poäng med hela 3,75 poäng, i Helsingin Sanomat
med 2,23. Det är med andra ord helt klart att den politiska laddningen i fotografierna som
publicerades inför den andra omgången skiljer sig gentemot de som publicerades inför den
första, till Sauli Niinistös fördel.

5.3 Resultat inom analysmodellens olika funktioner, och schemats
ändamålsenlighet
I det här kapitlet har jag hittills främst svarat på den första av mina forskningsfrågor, det
vill säga hur de olika kandidaterna rangordnande sig enligt resultaten i undersökningen. I
det här sammanhanget är det motiverat att bryta ned kodningsschemat i mindre
beståndsdelar, och granska resultaten utgående från dem, dels för att ge en kvantitativ
förankring till frågan hur, men också för att besvara den tredje delen i min forskningsfråga
där schemats ändamålsenlighet står i fokus.
Tabell 5

I Tabell 5 presenterar
Kandidat

Summa
Ideationell

Summa
Interpersonell

Summa
Textuell

Summa
Nonvisuell

Mode

Mode

Mode

Mode

jag

typvärdet

för

summan av poängen i

Haavisto

1

1

0

0

de fyra makronivåerna

Soini

1

1

0

3

(funktionerna)

Väyrynen

1

0

2

0

schemat för kodning.

Lipponen

2

1

2

1

Statistiken har

Niinistö

2

1

2

0

fram genom att se till

Essayah

3

0

2

2

vilken

Biaudet

2

0

0

1

(för de fyra variablerna

Arhinmäki

3

2

0

1

inom

i

tagits

summavariabel

schemats

fyra

makronivåer) som är mest frekvent förekommande i analyserna. Denna tabell ger en grov
fingervisning om hur de olika kandidaterna placerade sig inom schemats fyra makronivåer,
och det är med hjälp av tabell 5 jag tar fram den mest ”typiska” bilden för kandidaterna
som jag presenterar i och med den enskilda djupare analysen som krävs för att svara på den
andra mera kvalitativa delen av forskningsfrågan.

57

Tabell 6
Kandidat

Tidning Omgång

Haavisto

HS

Summa:
idea, interp,
text
Mean

Hbl

Soini

Väyrynen

Lipponen

Niinistö

Mean

det är den makronivån i schemat för

1

2,18

3,45

2

2,59

3,67

1

2,00

2,17

2

3,79

4,63

3,09

4,27

övriga kategorierna, vilket tyder på att

,57

,14

jag lyckats med att integrera och

-,36

1,27

balansera den nonvisuella funktionen

1,50

1,79

1,58

2,50

2,42

3,00

kodning som jag har skapat från
grunden. Generellt kan jag konstatera
att poängsättningen går i linje med de

1

Hbl

1

HS

1

Hbl

1

HS

1

Hbl

1

HS

1

,83

1,83

2

3,13

4,06

resultatet för enbart renodlad bildanalys

1

2,00

1,25

skilt (se tabell 6). Kolumnen med

2

4,09

5,00

medeltalen

2,88

3,50

kodningsschemats

1,55

3,00

makronivåer

2,50

3,75

interpersonella

3,86

4,43

funktionen) kan läsas som ett resultat

,88

1,75

över hur analysen skulle ha utfallit om

4,50

6,08

den omliggande texten inte skulle ha

HS

1

Hbl

1

HS

1

Hbl

1

Arhinmäki HS

1

Hbl

1

Biaudet

av särskilt intresse för mig, eftersom

HS

Hbl

Essayah

Den nonvisuella funktionen är

Summa
alla

på ett ändamålsenligt sätt. Jag har även
argumenterat för hur den intimt hänger
ihop med bildanalysen, men jag väljer
för jämförelsens skull att presentera

av

summorna
tre

(den
och

i
första

ideationella,
textuella

beaktats. För överskådlighetens skull finns även en upprepning av medeltalens summor vid
beaktande av hela analysen i samma tabell.
Intressant att notera vid den här jämförelsen är att den textuella funktionen så gott
som alltid har höjt politikerns slutliga poäng. Ur det kan vi dra slutsatsen att den här
undersökningen pekar på att den politiska journalistiken var övervägande okritisk mot
kandidaterna inför valet. Man skrev hellre positiva saker om kandidaterna än negativa. Det
enda undantaget är hur Timo Soini har beskrivits i text i Hufvudstadsbladet, vilket de facto
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utgör det enda exemplet där den textuella funktionen har dragit ned medeltalet för de
visuella i det slutliga medeltalet.
Tabell 7 är en mera detaljerad redogörelse för hur de olika kandidaterna fördelades
inom kodningsschemats alla nivåer. I sak tillför den inget väsentligt utöver det som redan
presenterats, men den ger djupare insikter i hur poängen fördelades, och utgör närmast en
mera nyanserad bild av det som framförs i tabell 5.
Tabell 7 ger dessutom ytterligare belägg för att kodningsschemat är i balans,
eftersom vi inte ser stora fluktuationer i poängfördelningen mellan de olika variablerna.
Undantaget är variabeln Text4, vilket har en naturlig orsak i att de flesta bilder av rent
layoutmässiga skäl är minde än en halvsida vilket leder till en överrepresentation av
minuspoäng inom den kategorin. Å andra sidan balanseras det upp av de förhållandevis
många pluspoängen i Text3, eftersom de flesta tidningsbilder placeras upptill på sidan. Jag
återkommer till det här i avhandlingens diskussion (kapitel 6).
Tabell 7
KANDIDAT

Nivå/Variabel
IDEA1

Haavisto

Soini

Väyrynen

Lipponen

Niinistö

Essayah

Biaudet

Arhinmäki

Mean

Mean

Mean

Mean

Mean

Mean

Mean

Mean

,3

-,1

-,2

,0

,3

,6

,1

,4

IDEA2

,3

,2

-,1

,3

,4

,2

,6

,7

IDEA3

,5

,7

,2

,3

,5

,1

,5

,4

IDEA4

,2

,4

,3

,2

,2

,2

,3

,4

INTER1

,0

-,2

-,2

-,2

,2

0,0

0,0

,1

INTER2

-,1

,1

,0

,0

,2

-,2

,1

-,3

INTER3

,4

,1

-,1

,2

,2

,5

,3

,5

INTER4

,4

,2

,4

,5

,4

,2

,3

,4

TEXT1

,7

,6

,4

,5

,6

,3

,7

,4

TEXT2

,1

,2

,2

,3

,0

,3

,3

,3

TEXT3

,6

,9

,6

,8

,6

,7

,7

,5

TEXT4

-,6

-,9

-,8

-,9

-,7

-,7

-,8

-,6

NONV1

,3

,2

,3

,3

,2

,5

,5

,5

NONV2

,2

,1

,2

,1

,2

,4

,1

,4

NONV3

,2

,2

,2

,3

,2

,2

,2

,3

,2

,2

,2

,1

,2

,1

,2

,2

NONV4
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I den kvalitativa analysen av varje kandidat utgår jag från de resultat jag har fått
fram i den kvantitativa analysen, men lägger särskild tonvikt vid vad som skiljer den
aktuella kandidaten från de andra. Särskild vikt lägger jag vid resultaten i tabell 7, där de
tydligaste nyanserna kommer fram. Inom tabell 7 ser jag främst till de variabler som
tydligast beskriver kandidaten som person (det vill säga de inom kodningsscehmats två
första makronivåer som beskriver den ideationella och den interpersonella). Även om
lejonparten av fokus ligger på resultaten i analysen ger jag mig ett litet utrymme för att
tillföra egna intryck som framkom under själva kodandet.
För att få fram den mest typiska bilden för varje kandidat använder jag mig av tabell
5 där typvärdet utgående från varje underkategori i kodningsschemat framgår. Jag återgår
till datamaterialet för att söka fram enskilda bilder med så sammanfallande summavariabler
som möjligt (det vill säga de bilder som kan betraktas som mest representativa för
respektive kandidat). Summavariablernas typvärde är en relativt grov metod för att hitta
den typiska bilden, men finare instrument skulle knappast ge en mera representativ
sampelbild. Varje bild är ändå så unik att den inte fullt ut går att jämföra med en annan, och
denna relativt grova indelning tjänar här sitt syfte inom ramen för vad som är möjligt att
göra, när det gäller att ge en fingervisning om hur varje enskild kandidat typiskt
porträtterades i tidningarna. I de fåtal fall där en enda enskild bildanalys inte sammanfaller
med typvärdena väljer jag den bild som avviker minst.
I beskrivningen av resultaten utgår jag inte enbart från dessa bilder, men de
tangeras. Avsikten är också att dessa bilder i viss mån får tala för sig själva, och de
publiceras därför i den här avhandlingen.

5.4 Pekka Haavisto: Sympatisk och observant lyssnare
I presidentvalskampanjen spelar Pekka Haavisto främst rollen som en sympatisk och
observant lyssnare. Ser man till de sammanlagda poängen placerade sig Pekka Haavisto på
tredje plats. Generellt fick han jämn och positiv publicitet i de bägge tidningarna. Helsingin
Sanomat höll en jämn bevakning under hela den undersökta perioden (i de bägge
valomgångarna), medan Haavisto i Hbl behandlades betydligt positivare i den andra
valomgången, jämfört med den första. När man frigör den nonvisuella funktionen från
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analysen kan man konstatera att Haavisto ytterligare lyfts genom rubrik och bildtext i bägge
tidningar. Haavisto behandlas jämnt och sakligt, men med en positiv underton.
Haavistos

Figur 4: Hs 30.01.2012, sid A4

styrka

består främst i att
han

är

sympatisk

och

deltagande.

Generellt

får

han

mycket support av
de övriga deltagarna
på bilden, och han
lyssnar aktivt och
deltar

skeendet

i

omgivningen.
Haavisto

är

inte

särskilt fysiskt aktiv,
han gestikulerar inte
och

ger

inte

intrycket av att vara
den som aktivt tar
initiativ, men framstår däremot som lyhörd, sympatisk och avväpnande.
Haavisto har karisma som tar sig uttryck i en förmåga att ”träda fram” i bilderna.
Trots att han ”tar plats” inkräktar det inte på hans lyhördhet, han lyckas både synas och ge
plats till andra. Haavisto träder fram i bilderna dels med hjälp av sin personliga karisma,
men också genom de journalistiska och redaktionella val som tidningarna har gjort. Utöver
Haavistos personliga karisma ligger fototekniken också ofta honom till fördel.

5.5 Timo Soini: Delar åsikter, lämnar ingen oberörd
I den övergripande jämförelsen placerade sig Timo Soini näst sämst, men ser man till
skillnaderna mellan de bägge tidningarna så går hans poäng klart isär. I Hufvudstadsbladet
klarade sig Soini klart sämst, medan han var den kandidat som fick bäst poäng av alla i
Helsingin Sanomat. Den här tendensen gäller även om man exkluderar textanalysen (den
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nonvisuella funktionen), som i sin tur ytterligare lyfter Timo Soini i Helsingin Sanomat,
och ytterligare drar ner hans poäng i Hufvudstadsbladet.
Figur 5: Hbl 14.12.2011, sid 8

Trots att Timo Soini
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hjälp av sin karisma,
som

både

naturligt

träder fram i bilderna,
men

också

förstärks

genom de foto- och layouttekniska val som redaktionerna står för.
Timo Soini är ett karismatiskt blickfång på bilderna, även om han personligen inte
är särskilt aktiv eller deltagande. Han ger intrycket av att köra sitt eget race, och kraftigt
dela opinionen. Därmed blir bilden av honom i visst hänseende splittrad, men splittringen
motverkas i den personliga karisman, och förmågan att alltid beröra (vare sig det är i
negativ eller positiv bemärkelse).

5.6 Paavo Väyrynen: Ensam och utanför, i sin egen bubbla
Paavo Väyrynen klarade sig klart sämst totalt sett. Anmärkningsvärt är att han kom sist med
så klar marginal, och dessutom klarade sig jämnt dåligt i de båda tidningarna. Han
placerade sig sämst i Helsingin Sanomat och näst sämst i Hufvudstadsbladet, (där han
enbart placerade sig över Timo Soini). I rubriker och bildtext lyfts hans image en smula i
bägge tidningar, utan att för den skull ge honom särskilt mycket positiv publicitet. Om man
exkluderar den nonvisuella funktionen blir Väyrynens medeltal, anmärkningsvärt nog, ett
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negativt tal i Helsingin Sanomat. Det är den enda negativa siffran i alla resultat, och man
kunde således argumentera för att bilderna av Paavo Väyrynen i Helsingin Sanomat de
facto bidrog negativt till hans valkampanj. Att slutresultatet ändå blev positivt beror på
rubrikens och bildtextens betydelse.
Figur 6: Hbl 18.01.2012, sid 3

Som

person

Paavo

är

Väyrynen

frånvarande

på

bilderna. Han är
passiv

och

oengagerad,

och

han varken deltar
aktivt

eller

reagerar
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det

som sker omkring
honom.

Det

övergripande
intrycket blir att
han är ensam och utstött, och därför svår att ta på allvar. Hans trovärdighet lider av att han
inte lyckas engagera genom bilderna, och han har också en närmast total avsaknad av
karisma.
De poäng han trots allt plockar erhåller han nästan uteslutande tack vare rent
journalistiska försök att lyfta fram honom. Han fotograferas ofta i formella miljöer med
positiv symbolik. Trots sin långa politiska karriär och ett gott självförtroende lyckas alltså
Väyrynen inte alls komma fram i presidentvalskampanjen, utan framstår som en
oengagerad och frånkopplad kandidat, med bristande trovärdighet.

5.7 Paavo Lipponen: En passiv observatör
Paavo Lipponen klarade sig snäppet bättre än Väyrynen, men även han gjorde ett jämnt och
dåligt resultat i bägge tidningar, och placerade sig tredje sist i den övergripande analysen.
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Han lyftes en aning i bägge tidningar genom den nonvisuella funktionen. Om man däremot
bortser från textens betydelse klarade han sig påtagligt dåligt, särskilt i Helsingin Sanomat.
Paavo Lipponen ger ett passivt intryck, men till skillnad från Paavo Väyrynen är
han ändå delaktig i skeendet på bilderna och reagerar på det som händer omkring honom.
Han lyssnar och är uppmärksam, men tar inga egna initiativ och eller ger uttryck för annan
aktivitet. Paavo Lipponen sitter i regel hopsjunken, grimaserar och ser trött ut. Han ler
väldigt sällan.
Figur 7: Hbl 11.01.2012, sid 1

Lipponen
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precis som Pekka
Haavisto,

en
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passiv deltagare,
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Haavistos
karisma.
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och

sympatisk,

blir Lipponen i
stället distant, sur
och en smula trött. Lipponen lägger inte sin egen näsa i blöt, utan ger snarast intrycket av
att följa skeendet från ett elfenbenstorn.
Paavo Lipponen lyckas ändå ta plats på bilderna, och framträder genom de rent
journalistiska valen som gäller fototeknik och layout. Tidningarna är också generellt
positivt intsällda till honom i bilder och bildtexter.

5.8 Sauli Niinistö: En aktiv statsman
Sauli Niinistö placerade sig fjärde bäst i den övergripande analysen. Han behandlas jämnt i
bägge tidningar, men får snäppet bättre publicitet i Hufvudstadsbladet. Anmärkningsvärt är
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att bägge tidningar behandlar honom mycket bättre i presidentvalets andra omgång. I
förhållande till sin huvudsakliga motkandidat Pekka Haavisto varierade alltså Niinistös
publicitet mellan de båda omgångarna, medan Haavisto fick mera jämn publicitet över hela
valperioden. I den andra valomgången, när kampen stod mellan Niinistö och Haavisto, fick
Niinistö dessutom generellt bättre publicitet än Haavisto i bägge tidningar.
Sauli Niinistö är deltagande, både fysiskt och psykiskt. Tonviktens på hans
deltagande ligger vid det psykiska; han är närvarande i skeendet och följer aktivt med
skeendet på bilden, och dess övriga aktörer. Han både agerar och reagerar.
Figur 8: Hbl 02.02.2012, sid 8-9

Sauli Niinistö är samtidigt den kandidat som är mest fysiskt aktiv på bilderna, även om det
övergripande intrycket ändå stannar vid en avmätt statsmannamässig roll, vilket kan utgöra
en fördel. Niinistö är deltagande, men har ändå ett värdigt förhållningssätt till sin
omgivning och sina medmänniskor.
Den rent journalistiska framställningen går hand i hand med den image som
Niinistö själv vill odla, vilket leder till att helhetsintrycket förstärks. Till skillnad från till
exempel Paavo Väyrynen får Sauli Niinistö verkligen fram sitt budskap.
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5.9 Sari Essayah: Aktiv och sympatisk, men osynlig
Figur 9: Hs 29.12.2011, sid A10

Sari Essayah placerade sig som femte i den
övergripande analysen, och klarade sig en smula
bättre

i

Helsingin

Sanomat
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i

Hufvudstadsbladet. Sari Essayah ger intrycket av
att vara delaktig och närvarande på bilderna. Hon
är aktiv och agerar i många fall i enlighet med
vad som förväntas av en ledargestalt. Inom
skeendet på bilden är hon den som tar plats och
initiativ.
Rent fysiskt är hon inte särskilt aktiv, men
framträder ändå genom minspel och klädsel. Som
person framstår hon som pålitlig och sympatisk.
En klar nackdel för Essayah är ändå att
hon saknar en tydlig och klart definierad image.
Poängmässigt blir bilderna mycket spretiga, och
någon enhetlig linje finns inte. Där man hade
väntat sig klara ansamlingar av poäng går de i stället tvärt isär. Sari Essayah är fysiskt
mycket passiv, men deltar ändå i skeendet, ler och är beslutsam. Hon agerar och kan spela
rollen som huvudperson på bilden, men reagerar inte på vad de andra gör de gånger hon
spelar en biroll. Hon förekommer dessutom ofta på bilder tillsammans med de andra
presidentkandidaterna, och får således inte särskilt mycket egen exponering.
Det övergripande intrycket är att hon är sympatisk och deltagande, men inte
skärskilt lyhörd. Även om Sari Essayah generellt framställs som en positiv och aktiv person
blir hennes budskap är en smula spretigt och hon saknar en tydlig image. Det spretiga och
oklara budskapet medför att hon inte lämnar starka intryck och därmed generellt blir
relativt osynlig jämfört med de andra kandidaterna.
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5.10 Eva Biaudet: Deltagare med en positiv karisma
Eva Biaudet placerade sig näst bäst i den övergripande jämförelsen. Ser man till de olika
tidningarna fick hon snäppet bättre poäng i Hufvudstadsbladet, men även i Helsingin
Sanomat gjorde hon ett bra resultat. Om man enbart ser till den nonvisuella funktionen
lyftes hon ytterligare i bägge tidningar, särskilt i Hbl.
Eva Biaudet har karisma och en förmåga att stiga fram ur massan. I ett sammanhang
där flera kandidater förekommer på samma bild framträder Biaudet i positiv dager. Vid
sidan av den personliga karisman beror det här på yttre faktorer (som exempelvis snygga
kläder och övrig positiv symbolik). Biaudet behandlas också snällt av journalisterna,
Figur 10: Hs 16.12.2011, sid A12
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Trots det är hon ändå
lyhörd

och

närvarande

och

reagerar aktivt på det som händer omkring henne. I fråga om image har Biaudet mycket
gemensamt med Pekka Haavisto. Hon är en sympatisk lyssnare, som ändå själv inte tar
särskilt många initiativ. Biaudet är deltagande utan att explicit försöka rikta
uppmärksamheten mot sig (genom exempelvis gester eller fysisk aktivitet). Däremot får
hon ändå en hel del uppmärksamhet på grund av sin personliga karisma, och övrig positiv
symbolik.
Biaudet har också mycket gemensamt med Paavo Arhinmäki. De är båda mycket
karismatiska, utan att för den skull överhuvudtaget vara fysiskt aktiva.
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5.11 Paavo Arhinmäki: Karismatisk men kontroversiell vinnare
Paavo Arhinmäki klarade sig bäst i den övergripande jämförelsen, men det beror enbart på
den oerhört goda poäng han fick i Hufvudstadsbladets bildjournalistik. Ser man enbart till
Helsingin Sanomat klarade sig Arhinmäki de facto näst sämst, men lyftes alltså genom en
oerhört positiv exponering i Hufvudstadsbladet.
Arhinmäki spelar såvida rollen som en ”omvänd Timo Soini” när man jämför de
bägge tidningarnas journalistik. Soini fick mycket bra publicitet i HS och extremt dålig
publicitet i Hbl, i fallet Arhinmäki är det tvärtom. Om man bortser från den nonvisuella
funktionen når Arhinmäki knappt över 0-strecket i Helsingin Sanomat, medan han får
mycket goda resultat i Hbl. Texten lyfter dessutom Arhinmäki i bägge tidningar, särskilt i
Hbl.
Figur 11: Hbl 10.01.2012, sid 4
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beslutsam och sympatisk, men är anmärkningsvärt fysiskt passiv, (trots sitt goda resultat är
Arhinmäki den av kandidaterna som visar minst fysisk aktivitet på bilderna). Precis som för
Eva Biaudet utgör passiviteten inte någon direkt nackdel, när det gäller det övergripande
resultatet. Arhinmäki lyfts också, vid sidan av sin personliga karisma, genom de
redaktionella valen i Hufvudstadsbladet.
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5.12 Återknytande till forskningsfrågan och tolkning av resultaten
Till följande sammanfattar jag mina resultat så att de direkt svarar på min forskningsfråga:

1. I presidentvalet 2012 fick Paavo Arhinmäki mest positiv publicitet i Helsingin
Sanomats respektive Hufvudstadsbladets bildjournalistik, följd av Eva Biaudet,
Pekka Haavisto, Sauli Niinistö, Sari Essayah, Paavo Lipponen, Timo Soini, och
Paavo Väyrynen.
2. I bildjournalistiken framställdes Pekka Haavisto som en sympatisk och observant
lyssnare, Timo Soini som en karismatisk man som delar åsikterna, Paavo Väyrynen
som ensam och avskuren från de andra och från publiken, Paavo Lipponen som en
passiv observatör, Sauli Niinistö som en aktiv statsman, Sari Essayah som aktiv och
sympatisk men en smula osynlig, Eva Biaudet som en deltagande kandidat med
positiv karisma, och Paavo Arhinmäki som en karismatisk vinnare men samtidigt
någon som starkt delar åsikterna.
3. Mitt kodningsschema lämpar sig väl för den här typen av analys, och den del som
jag personligen har utvecklat är väl integrerad i helheten, eftersom poängen utfaller
jämnt inom schemats alla makronivåer (funktioner). Undantaget är variabel Text4,
som ger en överrepresentation av minuspoäng men den balanseras upp av variabel
Text3:s många pluspoäng, och makronivån som beskriver funktionen Text är ändå
som helhet i balans.

Resultaten pekar på tydliga skillnader i hur de olika presidentkandidaterna behandlas i
tidningarnas bildjournalistrik. Orsaken kan ha att göra med tidningens eller journalistens
politiska ideologi, kandidatens utseende eller tidtabell för offentliga framträdanden, eller
vara en ren slump. Det oaktat visar min forskning att dagstidningsbilderna spelar en stor
roll för hur vi uppfattar politikerna, och att den bild som dagstidningsbilderna ger av
politikerna är möjlig att analysera, både rudimentärt i termer av positivt/negativt men också
mera nyanserat än så.
Vikten av den här typen av undersökning ligger i den breda skala av nyanser mot
vilka de olika kandidaterna avtecknar sig. Eftersom jag inkluderar texten som en likvärdig
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funktion med bildspråkets funktioner sammanför jag bildens och textens språk på lika
grunder, vilket är en styrka jämfört med de tidigare undersökningarna av politiska
dagstidningsbilder inför ett presidentval jag bygger min analys på. Behållningen av den här
undersökningen är således en ytterligare bredd i resultaten, jämfört med tidigare liknande
undersökningar.
Den här avhandlingen pekar på den makt som journalisterna besitter i att utforma
vår bild av politiken. Särskilt visar avhandlingen på den makt som fotografer och
layoutpersonal besitter, vilket flyttar fokus från den skrivna tidningstexten till de
journalistiska element som inte alltid får samma fokus, vare sig inom medieforskningen
eller bland journalister och tidningsläsare. Med tanke på hur mycket det visuella i
dagstidningsjournalistiken kommunicerar med oss finns det behov av att lyfta fram dess
koder. Journalistisk text är viktig, men bildens och layoutens betydelse får inte
underskattas. Bilder och dess omgivande element på tidningssidan påverkar alltså vår
uppfattning om politiken, även om vi bara bläddrar genom tidningen, och bortser från att
läsa längre än rubrik, bildtext och bild.
Som en avhandling i kommunikationsvetenskap riktar sig den här texten främst till
journalister som arbetar med det visuella inom en dagstidning. Genom att känna till de
koder som har att göra med det visuella på tidningssidan blir foto- och layoutjournalisterna
medvetna om den makt de besitter, både i förhållande till tidningsläsarna och till de
politiker som avbildas. Ett gott journalistiskt hantverk förutsätter medvetenhet och
kunskap, journalisterna får varken missbruka sin makt eller undgå att förstärka och
förtydliga sitt budskap till läsarna. Bara genom att vara medvetna om vilka koder som
omger den visuella tidningsjournalistiken kan fotografen och layoutaren vara fullständigt
ärliga i sin relation till läsaren.
Även tidningsläsarna är betjänta av att känna till den politiska journalistikens koder,
för att bättre kunna ta till sig budskapet. Det gäller även politikerna själva, som kan dra
nytta av att känna till maktspelet mellan journalist och politiker. Sålunda hoppas jag att var
och en som är intresserad av politisk journalistik har kunnat dra nytta av de resultat som jag
presenterar i den här avhandlingen, och genom dessa bredda sin förståelse för såväl
politiken som de visuella elementen inom journalistiken, och hur dessa påverkar oss.
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6. DISKUSSION
På grund av att det inte finns särskilt många undersökningar som koncentrerar sig på hur
politiker avbildas i dagstidningar inför ett val (särskilt inte i finländska förhållanden) vågar
jag påstå att den teori med vilken jag bygger upp mitt schema för analys är förhållandevis
heltäckande. Jag har också härlett den specifika teorin i dess bredare grundpelare.
När det gäller kodningsschemats (tabell 1) uppbyggnad är de tre första
makronivåerna i sin ungefärliga utformning härledda ur Tero Ruutuvaaras (2000, 73)
avhandling. Vissa modifikationer är gjorda, som i huvudsak handlade de om att få fram
mera information av personens agerande på bilden, för att bättre kunna svara på min
forskningsfråga om hur de olika kandidaterna framställdes.
Den största bristen i Tero Ruutuvaaras avhandling, och övrig tidigare forskning på
området (som Waldmann & Dewitt och Moriarty & Garramore), är att forskarna väljer att
förbise textens betydelse i analysen, trots att den teoretiska litteraturen upprepade gånger
påtalar hur bilden får sin slutgiltiga betydelse i samklang med text och bild (Hall 1984, 187,
m.fl.). Därför valde jag att inkludera ytterligare en makronivå i schemat, som svarar för den
nonvisuella funktionen av bildens budskap (rubriken, bildtexten och de politiska metaforer
de bär på). I analysen visade sig min nonvisuella makronivå vara väl anpassad (den gav
inga tvära kast i poängen jämfört med de andra delarna av schemat), vilket tyder på att jag
har lyckats i att likställa den nonvisuella funktionen som en jämbördig del bland de övriga
funktionerna som beskriver bildens budskap. Under själva kodandet konstaterade jag ofta
att bildens slutliga betydelse verkligen träder fram först inom den nonvisuella funktionen,
och att bildernas betydelse i många fall skulle ha blivit haltande i fall schemat inte skulle ha
tagit text och bildtext i beaktande.
I Tabell 7 ser vi ändå att förhållandevis många minuspoäng har delats ut under
variabeln Text4. Det har en layoutmässig förklaring i att de flesta bilder av rent
layoutmässiga skäl är minde än en halvsida vilket leder till en överrepresentation av
minuspoäng. Å andra sidan balanseras det upp av de förhållandevis många pluspoängen i
variabeln Text3, eftersom de flesta tidningsbilder placeras upptill på sidan. Eftersom dessa
två underkategorier finns inom samma övre indelning (den textuella funktionen) bedömde
jag, efter en pilotanalys, att de i stort tar ut varandra och att schemat ändå håller.
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Motiveringar för att inkludera dels bildstorlek och placering på tidningssidan finns i
litteraturen, men den forskare som eftersträvar ett mera jämnt kodningsschema gör klokt i
att i liknande framtida forskning eventuellt justera frågeställningen för att få jämnare
spridning inom schemat i fall en sådan är eftersträvansvärd.
Värt att nämna i det här sammanhanget är att det inte spelar någon roll att mitt
sampel är så litet att statistiskt signifikanta resultat är ytterst svåra att nå. Eftersom min
undersökning inte är ett stickprov behöver kravet på statistisk signifikans inte uppfyllas.
Min undersökning är heltäckande och därför relevant inom ramen för de begränsningar jag
ställde upp när jag definierade och avgränsade mitt material.

7.1 Kritik mot avgränsningarna i materialet
Att analysera landets största dagstidning, Helsingin Sanomat, torde vara ett givet val i den
här typen av forskning som allmänt går ut på att belysa en tendens i finländsk
tidningsmedia. Däremot kan man rikta kritik mot mitt val att analysera även
Hufvudstadsbladet, som varken är landets näst största tidning eller ens i samma
storleksklass som Helsingin Sanomat. Min motivering är att Hufvudstadsbladet (på samma
sätt som Helsingin Sanomat) strävar efter att vara mer än en lokaltidning (för Hbl:s del
gäller det förvisso enbart de olika delarna av Svenskfinland). Att jag skriver den här
avhandlingen på finlandssvenska, och inom ramen för en i grunden finlandssvensk
journalistutbildning, är ytterligare faktorer som talade för mitt val att inkludera Hbl i
analysen.
Även om det kan vara lockande att utläsa eventuella partipolitiska kopplingar i
journalistiken i de analyserade tidningarna avråder jag från att göra det på basis av den här
avhandlingen. Jag har utgått ifrån att båda tidningarna är partipolitiskt obundna, och
behandlat dem som sådana. Men i ljuset av annan forskning är det möjligt att den här
avhandlingens resultat kan bidra med ytterligare information i dessa frågor.
Vid tidpunkten för den här analysen var Helsingin Sanomat av formatet broadsheet,
medan Hufvudstadsbladet redan hade övergått till tabloidformat. (Sedermera har även
Helsingin Sanomat bytt format till tabloid). De olika formaten kan inverka på framför allt
bildstorlek men också eventuellt andra layoutmässiga detaljer som inte beaktas i teorin. Å
andra sidan nämns ingenstans i den teori jag utgår från att den skulle vara särskilt utvecklad
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för ett visst format på tidningarna, och de generella linjer jag följer (som exempelvis flödet
mellan rubrik bild och bildtext) fungerar såväl i broadsheet som i tabloidformat. Att
tabloider innehåller flera stora bilder kunde dock konstateras (se tabell 8).
Tabell 8: Fördelningen mellan stora och små bilder

Att jag valde att bara inkludera två tidningar

TEXT4
-1
TIDNING

Total

0

1

Total

i min analys (i jämförelse med exempelvis

HS

121

10

8

139

Waldmann

Hbl

97

16

20

133

dagstidningar,

218

26

28

272

&

Dewitts
eller

fem

olika

Ruutuvaaras

tre

tidningar) motiverar jag med att min

analysmetod är mera omfattande än de ovannämndas. Samtidigt kan man berättigat fråga
sig i fall mitt urval blir för snävt, och i en vidareutveckling av den här forskningen anser jag
att det skulle vara på sin plats med flera dagstidningar i samplet. Om man vill hålla kvar det
finlandssvenska elementet skulle en jämförelse av enbart finlandssvenska dagstidningar
kunna vara en möjlighet.
Tidsperioden jag valde visade sig vara ändamålsenlig, eftersom det inte förekom
särskilt mycket bilder i början av perioden. Ju närmare valdagen, desto fler bilder av
presidentkandidaterna förekom i tidningarna. Ett längre tidsperspektiv skulle knappast ha
tillfört särskilt mycket, eftersom det i början av perioden jag undersökte förekom flera
tidningar i rad som inte innehöll en enda bild av en presidentkandidat (vilket kan ses som
en neutral nyhetsprioritering som ännu inte är särskilt färgad av det kommande valet).
En olycklig omständighet som ändå framträder i samband med avgränsningen i tid
är de stora kandidatpresentationer eller personporträtt som tidningarna publicerar av alla
kandidater inför valet. Publiceringstidpunkten är ett redaktionellt val (eller möjligen en
redaktionell lottdragning), men alla kandidaters presentationer hann inte med under den
tidsperiod jag analyserade, vilket eventuellt kan tänkas inverka marginellt på resultaten.
När det gäller avgränsningen i materialet väljer jag att inte koda de små bilderna av
"frimärkstyp", i motsats till exempelvis Tero Ruutuvaara (2000). Min motivering till att
exkludera de små ansiktsporträtten är att de kodas 0 inom de flesta variabler, och att de i
övriga fall är otydliga och svåra att läsa vilket kan leda till feltolkning och felkodning.
Enligt min uppfattning används de dessutom nästan uteslutande som ikon för politikern,
och är inte ämnade att tillföra vare sig journalistisk eller konstnärlig mening. Generellt
visade det sig att ju mindre än bild är, desto svårare är den att koda, eftersom allt många
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element då blir otydliga eller osynliga. Det gäller alla bilder, men särskilt frimärksbilderna,
vilket var ytterligare en anledning att bortse från dem.
Att jag däremot exkluderar fotografier av fotografier, och teckningar/karikatyrer, av
presidentkandidaterna, hävdar jag att har en större betydelse för hur väl mina resultat
speglar allmänhetens uppfattning av politiken. Orsaken till att jag väljer bort bilder där
presidentkandidaten bara förekommer på bild är att dessa ofta är fotografier av en
valaffisch, och därmed är underställda andra koder än de koder som uppkommer när en
journalist tar ett fotografi. Men samtidigt påverkar dessa bilder ändå tidningsläsaren, och
jag är medveten om de argument som därför talar för att de borde ha inkluderats. Det är en
avvägningsfråga mellan en mera heltäckande bildanalys och en bildanalys som håller sig
strikt till de koder den är utvecklad för. Jag väljer att vara min metod trogen, och exkluderar
därför dessa bilder. När det gäller teckningar/karikatyrer använder jag samma argument.
Inom ramen för vidare forskning med en för ändamålet anpassad metod kunde det
med stor sannolikhet vara intressant att undersöka såväl ”bilder av fotografier”, karikatyrer
och alla andra bilder av politikerna som förekommer i tidningarna (exempelvis annonser).
Trots dessa avgränsningar i bilder hävdar jag att den i särklass största avgränsningen
jag gör är att välja bort alla bilder där presidentkandidaten över huvudtaget inte
förekommer. I alla artiklar som på något sätt tangerar valet, eller kandidaten i fråga, är
dessa i majoritet. Här finns inget kontroversiellt, min forskningsfråga är tydligt inriktad på
kandidaterna som personer, men det är viktigt att ha detta faktum i åtanke när man läser
mina resultat. Att inkludera alla artiklar som på något sätt anknyter till presidentvalet kräver
dessutom sina egna begränsningar, och forskaren måste ändå ställa upp tydliga kriterier för
att dessa artiklar på ett vetenskapligt ändamålsenligt sätt skall gå att urskilja ur mängden av
alla artiklar.
Ser man till hela min analysmodell fick alla politiker ett medeltal som översteg noll,
vilket kan utläsas som att ”all publicitet är bra publicitet”. Däremot fanns det enskilda
analyser där slutsumman blev ett negativt tal, och dessa bilder kan ge politikern rent
negativ publicitet (man kan alltså argumentera för att det skulle ha gynnat politikern om
bilden inte hade publicerats alls). I mina resultat beaktas inte det specifika antalet analyser
(antalet bilder där en viss politiker förekommer), utan resultaten är presenterade i medeltal
(vilket är ändamålsenligt för jämförelsens skull). Om man, med stöd av det positiva
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medeltalet, väljer att tolka resultaten enligt devisen ”all publicitet är bra publicitet” kan det
vara intressant att dessutom se till antalet bilder. Jag valde ändå att inte inkludera antalet
bilder som en faktor i mina resultat, eftersom det inte finns en klar mätare för exakt hur
mycket ”bättre” publiciteten blir per bild.
I den här avhandlingen går jag heller inte närmare in på att granska om tidningarnas
egna fotojournalisters bilder på ett värdemässigt sätt skiljer sig från bildbyråernas bilder.
Orsaken är att en stor del av koderna som tillkommer bilden är beroende av redaktionella
val, där bildens ursprung inte spelar någon roll (exempelvis layout och omgivande text). Att
jämföra bildbyråernas och tidningarnas egna bilder utgående från en värdemässig synvinkel
är därför inte särdeles relevant, även om man möjligen kunde utläsa något vagt riktgivande
ur en dylik analys.
Värt att notera är att jag helt bortser från tidningarnas webbjournalistik i min analys.
Det är en grov avgränsning, och jag gör den av två orsaker. Dels är analysmodellen
utvecklad med tanke på de regler för layout som gäller på en dagstidningssida.
Webbtidningar läses i mycket olika skärmstorlekar (mobiltelefoner, pekplattor och olika
stora dataskärmar), och layouten anpassas därefter. Därmed blir det omöjligt att ta ställning
till om en bild är placerad upptill eller nertill, och hur stor den är. Att anpassa
kodningsschemat för webbtidningar är möjligt, men kräver en annan infallsvinkel och andra
typer av avgränsningar.
Ett annat problem med analys av webbsidor (i de fall analysen inte görs i realtid,
exempelvis en viss tidpunkt varje dag under den avgränsade perioden) är att det blir svårt
eller omöjligt att i efterhand gå tillbaka för att bedriva analysen, eftersom webbsidorna hela
tiden uppdateras. Till skillnad från en webbsida är papperstidningen (eller webbupplagan i
pdf-form) är en ”färdig produkt” som inte uppdateras, vilket gör den lättare att i efterhand
analysera.

7.2 Kritik mot schemat för kodning
Den största enskilda kritiken som bör riktas mot schemat för kodning (tabell 1) är de olika
delarnas inbördes relation. I den här typen av forskning som åtminstone delvis grundar sig
på kvalitativ tolkning är det omöjligt att helt likställa de olika variablerna med varandra.
Eftersom analysen delvis är beroende av bedömning inkluderar jag en bilaga med en
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exempelanalys till den här avhandlingen. Jag kunde ha utfört en publikundersökning för att
få en fingervisning om hur de olika variablernas vikt tenderar att bedömas av publiken, men
jag ansåg det inte ändamålsenligt inom ramen för den här avhandlingen, där jag främst
bygger min operationalisering på samma principer som tidigare etablerad forskning.
Dessutom fördelar sig poängen relativt jämnt i de olika variablerna, vilket tyder på att mitt
schema är i någon form av balans.
Undantagen till balansen är variablerna text3 och text4, som ger en
överrepresentation i plus- respektive minuspoäng. Variablerna beskriver båda den textuella
funktionen av bildens budskap och kan därför sägas ta ut varandra. Mera problematiskt
hade det varit i fall dessa två variabler som ”sticker ut” hade mätt helt olika saker i
analysen. Orsaken till ojämnheterna i poängfördelningen är hur frågorna är ställda. I fallet
text3 beror pluspoängen på att de flesta bilder av layouttekniska skäl placeras upptill på
sidan, i fallet text4 beror minuspoängen på att endast en av tidningssidans bilder kan vara
större än en halvsida, och de flesta således inte är det.
Av samma anledning som det bara ryms en ”stor” bild per sida finns det möjligen
anledning att också se över kategorin text2, eftersom det per definition inte kan finnas flera
än en kandidat i bildens mitt, i fall den tolkas snävt. Jag har ändå valt en vidare tolkning
(vilket syns i en jämnare poängfördelning i Tabell 7), där jag i vissa fall tillåtit flera än en
kandidat att befinna sig ”i bildens mitt”, i fall det huvudsakliga intrycket så ger vid handen.
När det

gäller schemat i övrigt fungerar den

ideationella funktionen

okontroversiellt, möjligen med undantag för kategorin idea4. När det gäller att koda
bakgrundens symbolik kan det ibland leda till stora tolkningsmöjligheter, och jag kunde ha
valt ännu snävare och klarare kriterier för vad som kan uppfattas som positiv symbolik. Jag
valde en relativt konservativ infallsvinkel i analysen, men jag hävdar att denna variabel till
sin natur (liksom text2) måste ge utrymme för tolkningar och avgöranden som inte entydigt
kan definieras.
Den interpersonella funktionen ledde inte till några betydande svårigheter i
analysen, alla variabler var lätta att bestämma. Variablerna inter1 och inter2 känns dock
aningen för mycket anpassade för amerikansk politisk kultur för att helt kunna appliceras
på finländsk dito. De finländska politikernas minspel och gester sammanfaller inte med de
amerikanska (Annukka Oksanen 1992, 101-102). Det finns antagligen en större acceptans
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för passivitet i Finland. Denna hypotes bör givetvis undersökas innan den kan bestyrkas,
men det kan finnas anledning att modifiera dessa kategorier i framtida finländsk forskning
så att forskaren håller amerikanska och finländska kulturskillnader i åtanke.
Den nonvisuella funktionen är av särskilt intresse för mig, eftersom den i sin helhet
är mitt största tillägg till tidigare liknande bildforskning. Jag har tidigare konstaterat att ett
visst kvalitativt synsätt genomsyrar också den kvalitativa delen av min forskning, och detta
blev tydligast inom den non-visuella funktionen, som ställer de största kraven på
intersubjektivitet hos forskaren. Jag hävdar ändå att frågeställningen knappast behöver
definieras snävare, utan att det måste finnas ett utrymme för forskarens egen tolkning när
det gäller textens mening och metaforernas styrka.
Figur 12: Hbl 16.12.2011, sid 2

En faktor som inte beaktas i analysen är bildernas
inbördes kommunikation på tidningssidan. Även om jag
bygger upp min analys utgående från flödet rubrik-bildbildtext beaktar jag inte hur de olika bilderna
kommunicerar med varandra.

Inom ramen för mitt

kodningsschema finns således inget sätt att tolka den
kommunikation mellan kandidaterna som uppenbarligen
äger rum i ett bildkollage (se figur 12). Hur bilderna
placeras sinsemellan är således relevant, liksom deras
inbördes storleksordning. Jag utlämnade denna aspekt på
grund av en teoretisk grund för att visa eller mäta denna maktposition bilderna emellan,
men att utarbeta en modell för detta kunde vara ett uppslag för framtida forskning.

7.3 Resultatens relevans

I enlighet med de krav som Østbye m.fl. (2004, 32-33) ställer för validitet har jag grundligt
redogjort för mitt val av metod med stöd av ändamålsenlig litteratur och tidigare forskning
inom samma temaområde. Jag har också öppet redovisat för hela forskningsprocessen, och
för hur resultaten har tagits fram. För ytterligare genomskinlighet bifogar jag en
exempelanalys (se bilaga 1) till den här avhandlingen. Inom de krav jag ställer med
avseende på validitet och reliabilitet är mina forskningsresultat således relevanta.
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När det gäller kravet på intersubjektivitet har jag genom analysen eftersträvat det så
mycket som möjligt. En fullständig intersubjektivitet är dock omöjlig att uppnå i
valensundersökningar av den här typen, där forskarens subjektiva tolkning spelar in på
något plan (Nilsson 2010, 139). I mina avgränsningar och i formuleringen av variabler har
jag ändå eftersträvat tydlighet och således gett avkall på möjligheten till aningen
färggrannare forskningsresultat till förmån för en stark intersubjektivitet. Även detta är en
avvägningsfråga, och det vore intressant att se hur en annan forskare väljer att analysera
mina bilder. Min starka hypotes är dock att de övergripande resultaten inte skulle skilja sig i
större utsträckning, på grund av ett snävt avgränsat schema för analys.

Möjligheter för

tolkning finns ändå alltid, liksom en liten risk för rent mekaniska fel i kodandet.
Resultaten i undersökningen pekar på den stora omfattning av nyanser som de
visuella delarna av dagstidningsjournalistiken tillför budskapet kring en person. Att på
exakt lika grunder kombinera den primära textens (rubrik och bildtext) betydelse med de
övriga funktionerna som utgör bildens budskap ger en ny dimension i forskningen kring
visuell rapportering inför ett politiskt val.
I teoretiska konstruktioner av bildens betydelse (ur ett antiessentialistiskt
perspektiv) understryks den omgivande textens betydelse för bildens slutgiltiga budskap,
även om analyser brukar drivas skilt för text och bild. Styrkan i den här avhandlingen är att
teoretiskt sammanföra dessa två, och hitta en semiotisk bro mellan bildens och textens
språk. I denna bro har jag tillfört forskningen något nytt, som jag hoppas skall vara till nytta
för journalister, politiker och tidningsläsare i samband med rapportering kring framtida
politiska val.

7.4 Förslag för vidare forskning
Slutligen vill jag presentera några tankar som väcktes under min forskningsprocess, och
som av olika orsaker inte fick rum eller passade i samband med den här avhandlingen. Min
förhoppning är att flera forskare inom journalistikens område skulle intressera sig för
bilder, eftersom det fortfarande är ett relativt outforskat område (i relation till all forskning
som har gjorts om texter). Min förhoppning är att den teoretiska ram jag presenterar för att
kombinera text och bild kunde användas i bredare sammanhang än enbart i analysen av
politisk valrapportering.
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Den här typen av forskning skulle kunna kombineras med ett genusvetenskapligt
synsätt. En möjlig infallsvinkel kunde vara skillnader i hur män och kvinnor porträtteras på
bilderna. Att undersöka politiska kandidaters utseende (oberoende av kön) kunde också
vara en infallsvinkel; finns det en korrelation med ett attraktivt yttre och framgång i val
eller exponering i tidningar?
I framtida undersökningar av den här typen kan det också var skäl att fundera på hur
olika bilder kommunicerar med varandra på tidningssidan. Hit hör faktorer som bildernas
inbördes storlek, men också hur motiven kan tänkas kommunicera med varandra över
bildgränserna. En teoretisk modell för att analysera detta kunde vara av intresse för dem
som vill skapa sig en djupare förståelse för layouttekniska koder och budskap.
Jag vill uppmana den som är intresserad av att forska i politiskt bildspråk att
överväga att titta närmare på satir- och karikatyrteckningar. Dagstidningarnas
karikatyrteckningar har mycket större friheter att leka med metaforer och konnotationer än
fotografierna, och de kan samtidigt vara starkt opinionsbildande. Å andra sidan är satir och
karikatyr metafor- och kulturmässigt snävare än fotografier (Seymore-Ure 2001, 335), och
den typ av mera allmängiltigt schema för kodning som jag har utvecklats skulle inte gå att
applicera på karikatyrer. Däremot är jag övertygad om att den som är intresserad av satir
och karikatyr kan hämta inspiration och information ur den här avhandlingen.
Hela denna forskning skulle också tjäna på att arbetas om för webblayout, och de
krav som ställs på den visuella journalistiken under dessa premisser, där bilders storlek och
placering är mera flytande än på papperstidningens sidor. Att kombinera fotografiets och
den rörliga bildens koder vore också intressant, i en tid när fotografier och videosnuttar allt
mer börjar samsas inom samma layout, på dagstidningarnas webbsidor.
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Bilaga1: Exempelanalys
Figur 13 (bilaga1): Hbl 14.12.2011, sid 8

Bild: Hufvudstadsbladet 14.12.2011, sid 8, Kandidat: Timo Soini
Idea1:
Idea2:
Idea 3:
Idea 4:
Inter1:
Inter2:
Inter3:
Inter4:
Text1:
Text2:
Text 3:
Text 4:
Nonv1:

Nonv2:

Nonv3:

Nonv4:

Soini support av sina kolleger (även om det framgår att de inte gillar honom i rubriken, de tittar på
honom uppmärksammat, vissa ler (särskilt Ville Niinistö). Värde: +1
Soinis blick riktad ut från bilden. Värde: +1
Soini framträder genom ljussättningen, en av ljuskällorna i bilden är precis invid honom, dessutom är
han formellt klädd och bakgrunden är kontextuellt tydlig (även om den är lite suddig). Värde: +1
Bakgrunden konnoterar till ”fosterländska symboler”, i det här fallet Riksdagshuset. Kontexten är klar
och tydlig. Värde: +1
Soini är aktiv, talar vid ett podium. Värde: +1
Armarna hänger inte, men hålls vid mitten av kroppen. Värde: 0
Soini ser ”ivrig” ut, vilket jag tolkar som aktiv och beslutsam. Värde: +1
Bilden är tagen ovanifrån. Värde: -1
Soini befinner sig i förgrunden och (jämfört med de andra deltagarna) i kamerans fokus: Värde +1
Soini befinner sig i bildens mitt. Värde +1
Bilden är placerad upptill på sidan. Värde +1
Bilden är till storleken exakt en halvsida. Värde 0
Rubriken lyder ”Att opponera sig på modet”. Timo Soini var en oppositionspolitiker när bilden togs, och
representerade partiet Sannfinländarna
Som uttalat kritiserade rådande politisk konsensus. Soinis roll är att opponera sig, och rubriken tar
således ställning för honom. Värde +1
Metaforen i rubriken är ”på modet”. Det är en väletablerad metafor av lexikal natur (den används så ofta
att den inte tolkas som en metafor, utan har en egen betydelse). Däremot är det inte en ärkemetafor
som anspelar på det djupt mänskliga. Metaforen ”på modet” kan också användas i negativ betydelse. På
grund av olika tolkningsmöjligheter och metaforens svaga och lexikala natur väljer jag att tolka den som
neutral. Värde: 0
Bildtexten lyder: ”På tvären. Sannfinländarnas Timo Soini motsatte sig det mesta i regeringens
hanterande av eurokrisen, men kom inte heller med förslag på alternativ”. Bildtexten är ovanlig i
hänseendet att den innehåller mycket information. I det första stycket är innebörden neutral, i det andra
stycket är den negativ, med avseende på Timo Soini. Det är frågan om ett gränsfall hur den skall kodas
(neutralt eller negativt), men den övergripande känslan blir ändå ett ställningstagande mot Timo Soini,
och därför väljer jag att koda den negativt. Värde: -1
Rubrik och bildtext sammanfaller, men bär inte på samma entydiga mening. Flödet blir splittrat och
kodas därför neutralt. Värde: 0
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