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Abstract 

The purpose of this essay has been to describe and compare the personal qualities that 

the Swedish newspaper Dagens Nyheter (DN) tried to associate Barack Obama and 

John McCain with during the American presidential election campaign 2008. The 

main question to be answered is: What social and physical characters as well as what 

personal experiences, interest and resources did DN tried to emphasize regarding John 

McCain and Barack Obama during the American presidential election campaign 

2008. The theoretical starting-point has been John B Thompson’s theory of the 

mediated publicity and John Corner´s theory of political persona and spheres of 

action. Various DN news texts, in all 38 articles, have been examined by content 

analysis from 25th of august to the 4th of November. The main results show that the 

most frequent mentioned qualities about Barack Obamas was his skin colour, 

ethnicity and speech talents. The most frequent mentioned qualities about John 

McCain was his age and his military experiences from the Vietnam War. The 

conclusion that can be drawn from this study is that the qualities described in DN 

created a picture of two different politicians. Many of the qualities that was 

mentioned have no connection to politics and even if they was just mentioned one 

time can they play a significant role in trying to build confidence. Many of the 

qualities that was mentioned are qualities that necessary not have to be seen as 

positive.  

Keywords 
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1 Introduktion 

USA har haft stort inflytande på resten av världen, framförallt under 1900-talets 

senare del. Amerikanska medieprodukter, varor och tjänster tillhör idag vår svenska 

vardag. Även politiken i USA har stort inflytande i Sverige, både direkt genom 

landets sätt att bedriva sin utrikes- och inrikespolitik, men också indirekt då Sverige 

hämtar influenser från amerikanska experter, kampanjer och politiker. USA är, till 

skillnad från Sverige, en republik bestående av ett antal delstater. De stater som ingår 

i republiken praktiserar till stor del självstyre, men den folkvalda presidenten är 

nationens främsta representant då han är såväl statsöverhuvud som regeringschef. 

Flera partier existerar, men i realiteten är makten fördelad mellan två partier; 

demokraterna och republikanerna.  

 

Till presidentvalet, vart fjärde år, utser de båda partierna en egen presidentkandidat 

genom ett primärval där det gäller att vinna majoriteten av delegater, vilka är 

fördelade efter antal invånare i respektive delstat. Detta primärval startar i januari 

varje valår. Republikanerna hade sin presidentkandidat, inför 2008 års presidentval, 

klar redan den 4 mars då John McCain hade fått tillräckligt många delegater för att 

kunna utropa sig själv som republikanernas presidentkandidat.1 Det demokratiska 

primärvalet blev en mer utdragen process och först den 4 juni hade Barack Obama fått 

ihop tillräckligt många delegater för att kunna utropa sig till demokraternas 

presidentkandidat.2 De både presidentkandidaterna blev emellertid inte nominerade 

av sina partier förrän i slutet av augusti respektive början på september då partierna, 

genom sina sedvanliga partikonvent, officiellt nominerade sina kandidater. 

 

Eftersom valsystemet i USA, på samtliga nivåer, är präglat av personval, har partierna 

mindre betydelse än i Sverige och är mer löst sammansatta. Istället har organisationer, 

företag och kyrkor större inflytande på politiken. Därför skiljer sig även den 

amerikanska valrörelsen från den svenska.  Studier gjorda i USA har visat att 

människor rankar personliga kvaliteter högre än politiska hållningar.3 Det kan 

förklara varför den politiska marknadsföringen i USA till stor del är fokuserad på 

 
1 CNN 2008-03-05 
2 CNN 2008-06-04 
3 Slayden & Willock 1999 s 19 
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personliga kvaliteter. Den amerikanska presidentvalsrörelsen under 2008 har inte varit 

något undantag.  

 

Personfixeringen inom politiken kritiseras ofta för att dra uppmärksamheten från 

principiella frågor och policys, samt från komplexiteten av politiska händelser.4 

Sådana störningar anses ofta långsamt underminera det politiska förtroendet och 

skapa förväntningar av ett personligt spektakel som blir en rundgång av mediering.5  

 

Mediebevakningen av presidentvalrörelsen 2008 har varit massiv. Den tekniska 

utvecklingen har gjort det möjligt för fler människor i USA, men också i övriga 

världen, att följa valet närmare. Då majoriteten av den svenska befolkningen, som 

följde presidentvalet, inte befann sig i USA, var de hänvisade till svenska medier. De 

hade inte möjlighet att själva bedöma kandidaterna, utan blev till stor del tvungna att 

förlita sig på den bild som visades i svenska medier. 

1.1 Problemdiskussion 

Under presidentvalrörelsen i USA, men även i andra val, finns det många människor 

som försöker styra medierapporteringen och därmed hur politikerna ska framställas. 

Förutom att lyfta fram politiska frågor, innebär det även att lyfta fram politikers 

privatliv och personliga kvaliteter i offentlighetens ljus.  Det går dock inte alltid att 

kontrollera framställningen av en politiker fullständigt, då varje enskilt medium är de 

som slutgiltigt förfogar över medieprodukterna. Den snabba nyhetscykeln och den 

alltmer homogena medierapporteringen kan dock leda till att olika utspel, med syfte 

att lyfta fram personliga kvaliteter, snabbt kan få genomslag och kan skapa 

förtroende. Det blir därmed svårare för politiker att hålla det privata livet dolt för 

offentligheten. Olika medier kan även ha uttalade eller outtalade intressen och kan 

medvetet eller omedvetet förstärka eller försvaga beskrivningen av en politiker vilket 

kan bli helt avgörande för dennes möjlighet att vinna förtroende.  

 

Stödet för Obama i stora delar av världen under presidentvalrörelsen, framförallt i 

Europa, har varit stort. I en artikel som Dagens Nyheter (DN) publicerade den 2/11 

2008 presenterades flera opinionsmätningar som visade att det genomsnittliga stödet i 
 

4 Corner & Pels 2003 s 80 
5 Corner & Pels 2003 s 80 
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Europa var 63 procent för Obama, medan endast 10 procent förordade McCain.6 

Stödet har även varit stort i Sverige. I en undersökning gjord av DN/Synovate mellan 

den 13-21 oktober 2008 visade det sig att hela sju av tio svenskar föredrog Obama 

framför republikanernas presidentkandidat John McCain.7

 

Trots att vi svenskar inte får rösta i det amerikanska valet kan det ligga i svenska 

mediers intresse att direkt eller indirekt stödja någon av presidentkandidaterna, 

eftersom att många svenska medier, framförallt tidningar, representerar en viss 

politisk hållning. För att undersöka detta gjorde United Minds och Retriever en studie 

med syfte att studera hur presidentkandidaterna porträtterades under valrörelsen i 

tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Undersökningen gjordes mellan den 23 augusti och 12 oktober och visade att båda 

kandidaterna hade fått lika stor del positiva omnämnanden.8 Vidare konstaterades att 

Obama hade fått mer uppmärksamhet totalt under året, till följd av det utdragna 

primärvalet.9 Undersökningen har dock enbart tagit hänsyn till omdömen om de båda 

kandidaterna. Ingen hänsyn har tagits till vilka personliga kvaliteter som har lyfts 

fram hos tidningarna. Att undersöka vilka personliga kvaliteter som lyfts fram i 

svenska medier är därför intressant. 

 

DN är särskilt intressant att studera då den är Sveriges största morgontidning. Att 

undersöka vilka personliga kvaliteter som DN lyfter fram om Barack Obama och John 

McCain kan därmed ge en bild av hur DN vill att vi skall uppfatta Obama och 

McCain, samt hur den medierade bilden av en politiker konstrueras genom 

medietexter.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra och beskriva vilka personliga kvaliteter som 

DN försökte associera Barrack Obama och John McCain med under den amerikanska 

presidentvalrörelsen 2008.  

 
6 Stenberg 2008-11-02 
7 Barkman 2008-11-02  
8 United Minds/Retriever 2008-11-04 
9 United Minds/Retriever 2008-11-04 
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1.3 Frågeställning 

Uppsatsen har följande frågeställning: 

 

• Vilka sociala och fysiska egenskaper samt personliga erfarenheter, intressen 

och tillgångar lyfte DN fram om John McCain och Barack Obama under den 

amerikanska presidentvalrörelsen 2008? 

1.4 Avgränsningar 

Till en början var ambitionen att studera flera tidningar, men på grund av den enorma 

datamängd som skulle analyseras i detta fall, har uppsatsen avgränsats till att endast 

undersöka artiklar i DN. Ambitionen har inte varit att dra några generella slutsatser 

över hur Obamas och McCains personliga kvaliteter har lyfts fram i andra medier, 

utan att enbart beskriva och jämföra hur DN har framställt kandidaterna. Uppsatsens 

resultat och slutsatser kan dock ligga till grund för senare jämförelser av hur andra 

medier beskrev kandidaternas personliga kvaliteter. De artiklar som avses att studera 

är enbart artiklar som DN själva har producerat. Insändare och debattartiklar kommer 

därmed inte att undersökas. Endast artiklar där det tydligt i texten framgår att de 

personliga kvaliteterna syftar på någon av kandidaterna, kommer att undersökas. 

Således kommer endast artiklar, som innehåller kandidaternas efternamn, att ingå i 

undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 7



DEN PERSONFIXERADE POLITIKEN 
   

 

                                                

2 Dagens Nyheter – En presentation 

Första gången DN utkom var den 23 december 1864. DN ingår i Bonnierkoncernen 

och är idag Sveriges enda riksspridda morgontidning. Formatet på tidningen är 

tabloid. Genomsnittsupplagan under 2007 var 344 200 exemplar per utgivningsdag. 

Två procent av dessa säljs vid något av de 5 000 försäljningsställen som säljer 

lösnummer. Tidningen läses varje dag, i genomsnitt, av 858 000 personer och drivs 

även som en nättidning med ca 1,1 miljoner unika besökare varje vecka.10

 

DN:s omsättning uppgår till  ca 1,9 miljarder SEK varje år, varav 65 procent härrör 

från annonser. Totalt har DN ca 580 anställda, vilket även inkluderar korrespondenter 

som finns spridda över hela världen. Tidningen ges ut i minst fyra regionbaserade 

upplagor och 37 procent av innehållet består av annonser. Ansvarig utgivare och 

tillika chefsredaktör är Thorbjörn Larsson.11  

 

DN beskriver sig själv som ”oberoende, står fri från partier, organisationer och 

ekonomiska maktsfärer”.12 Den politiska hållningen är liberal.13 Detta innebär enligt 

DN att ”tidningen redigeras i frisinnad anda”.14 Ambition enligt DN är att ”I Sverige 

som helhet ska DN vara dominerande tidning för läsare intresserade av kultur, 

politik, debatt, ekonomi och samhällsfrågor.”15

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 
10 DN I 
11 DN I & DN II 
12 DN III 
13 DN III 
14 DN III 
15 DN III 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som användes för att analysera 

empirin. Först definieras begreppen privat och offentlig.  Sedan beskrivs den 

medierade offentligheten av John Thompson, David Hesmondhalgh och Jessica 

Evans. Därefter beskrivs John Corners teori om politikers persona och verkan inom 

olika sfärer. 

3.1 Det privata och det offentliga – En definition 

Distinktionen mellan offentlig och privat har en lång historia inom den västerländska 

världen. Medieforskaren John B Thompson menar att det går att urskilja två 

grundbetydelser av dikotomin offentlig och privat. Dessa båda betydelser räcker inte 

för att täcka betydelsen av hur alla har uppfattat begreppen, men belyser de vikigaste 

sätten som termerna har använts på.16 Definitionen är central för att skapa en 

förståelse för begreppsdikotomin som förekommer i teoriavsnitten längre ner.  

 

Enligt Thompson syftar den första betydelsen av dikotomin till relationen mellan, 

institutionaliserad politisk makt samt områden av ekonomisk verksamhet och 

personliga relationer som inte inrymdes inom den politiska kontrollen. Från 1500-talet 

användes offentlig för att beskriva verksamheter som var kopplade till staten, medan 

privat betecknade aktiviteter som inte var kopplade till staten.17  

 

Thompson menar att det finns en andra betydelse av dikotomin, vilken är den som är 

aktuell för denna referensram. Här syftar offentlig till det som är öppet eller det som 

är tillgängligt för allmänheten. Det offentliga är det som är synligt eller möjligt att 

iaktta, det som görs inför allmänheten, det som är öppet för många eller alla att se 

eller få kännedom om. Det privata är tvärtom, det som inte är synligt, det som sägs 

eller görs i hemlighet eller i en begränsad grupp av människor. Denna betydelse av 

dikotomin har därmed att göra med det censurerade gentemot det tillgängliga, det 

öppna gentemot det förbehållsamma, det synliga gentemot det osynliga.   En offentlig 

handling kan därmed betraktas som en öppen handling som är synlig för vem som 

 
16 Thompson 2001 s 153 
17 Thompson 2001 s 153f 
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helst, medan en privat handling kan ses som en handling som är utförd i hemlighet 

eller bakom låsta dörrar för allmänheten.18

3.2 Den medierade offentligheten  

Thompson beskriver också den medierade offentligheten och menar att före 

mediernas uppkomst var människors eller händelsens offentlighet kopplad till en 

gemensam plats. Denna tidigare offentlighet byggde på en interaktion ansikte mot 

ansikte och var väsentligen dialogisk i sin natur. Thompson menar att 

medieutvecklingen har skapat nya former för kommunikation och en ny form av 

offentlighet som skiljer sig från den fysiska närvarons offentlighet. Idag kan en 

handling eller händelse bli offentlig genom att den spelas in och förmedlas till 

människor som inte är fysiskt närvarande i rummet eller tiden.19

 

Denna nya form av medierade offentlighet som skapas är dock, enligt Thompson, 

annorlunda från den samtidiga närvarons traditionella offentlighet, där medier skapar 

ett synfält som av sin natur är helt annorlunda än det som dagliga möten med andra 

individer har. Å ena sidan möjliggör det för individer att se fenomen och platser 

längre bort än deras vardagsvärld, å andra sidan ligger det fält, som medierna skapar, 

utom kontroll för tittaren. Thompson menar därmed att den förvandlade naturen av 

offentligheten har omdefinierat premisserna för den politiska styrningen. 

Kommunikationernas utveckling har gjort det möjligt för makthavare att konstruera 

och delvis kontrollera framställningen av sig själva.20  

 

Eftersom att framträdande politiker behöver nå ett stort antal människor för att vinna 

stöd för sina idéer, är användningen av medier centrala. På så sätt menar de brittiska 

medieforskarna David Hesmondhalgh och Jessica Evans att framträdande politiker 

också blir kändisar. Politiker blir dock endast kändisar när medier eroderar gränsen 

mellan offentligt och privat liv, när de tvångsmässigt förser allmänheten med 

information om politikernas privata liv trots att det inte har något värde för deras 

offentliga roll. Kändisar kan endast bli kända genom transmissionen av sin image, 

vilket innebär att kändisar per definition erfordrar mediering. Dessa kändisar existerar 

 
18 Thompson 2001 s 155f 
19 Thompson 2001 s 159 
20 Thompson 2001 s 162f 
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därför endast genom de texter som cirkulerar för att skapa en image av en person. De 

är resultatet av skapandet av en image som är löst sammansatt med individen som bär 

bördan av det. Denna personliga image kan enligt Hesmondhalgh och Evans kallas 

medierad persona.21  

3.3 Politikers persona och verkan inom olika sfärer 
 
Den tid som presidentkandidaterna syns bland allmänheten och i medierna är relativt 

begränsad och därför välregisserad för att kunna skapa en önskad image av 

kandidaten. Den brittiske medieforskaren John Corner diskuterar detta i boken Media 

and The Restyling of Politics och menar att en politiker rör sig i tre olika sfärer.22 För 

det första rör de sig i en sfär av politiska institutioner och processer som en praktisk 

politiker, för det andra i en offentlig och populär sfär i egenskap av en offentlig 

person, för det tredje i en privat sfär som privatperson.23 Enligt Corner är dessa sfärer 

oseparerbara och formar tillsammans en politikers persona.24 Hur bra de olika 

sfärerna matchar varandra är därmed helt avgörande för en politikers möjlighet att 

vinna förtroende. Därför försöker politikerna och folket runtomkring dem att påverka 

hur politikerna skall uppfattas av allmänheten genom att strategiskt lyfta fram och 

kombinera olika saker från de olika sfärerna, vilket suddar ut gränserna mellan vad 

som är verkligt och overkligt, samt vad som är offentligt, privat och politik. I figur 2.1 

nedan visas hur dessa sfärer interagerar med varandra, samt blir föremål för 

mediering.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
21 Evans & Hesmondalgh 2005 s 15-19 
22 Corner & Dels 2004 s 72 
23 Corner & Dels 2004 s 72 
24 Corner & Dels 2004 s 72 
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Fig 2.1 Politisk persona och verkan inom olika sfärer. (Källa Corner & Dels 2004 s 73) 

Privat sfär 

1. Interaktion av privat liv   
    med karriären inom    
    politiska institutioner. 
 

1. Strategiska projektioner av   
    privatlivet i offentligheten 
 
2. Journalistiska avslöjanden  
    av privatlivet; rykten och   
    skandaler 
 

Sfär av politiska 
institutioner och 
processer 
 

Offentlig och Populär sfär

1. Strategiska projektioner av politisk   
     identitet i offentligheten. 
 
2. Journalistisk mediering och kritik.  
     
 
 

 

För att optimera framställningen av en politisk person innebär det, enligt Corner, att 

politiker måste ta hänsyn till populära värderingar.25 Detta medför att vissa 

egenskaper kan utgöra begräsningar för en politikers möjlighet att vinna förtroende.26 

Dessa begräsningar kan, enligt Corner, inkludera faktorer som ålder, etnisk bakgrund 

och kön. I många länder kan det även inkludera faktorer som rikedomar, social klass 

och utbildning.27

 

Corner menar att det är i sfären av politiska institutioner och processer som en 

politiker etablerar sin identitet och utvecklar sin politiska karriär genom olika 

förtroendeuppdrag och uppgifter. Inom denna sfär är själva individen, enligt Corner, 

 
25 Corner & Dels 2004 s 74 
26 Corner & Dels 2004 s 74 
27 Corner & Dels 2004 s 74 
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sällan utsatt för mediering. Individer kan dock i denna sfär bli indirekt medierade för 

att antingen stödja en bakgrundshistoria som är designad för den offentliga och 

populära sfären eller för en negativ bakgrundshistoria med syfte att undergräva 

statusen av en konkurrerande individ.28       

 

Den offentliga och populära sfären är, enligt Corner, en medierad och komplex sfär, 

där politiker ses som offentliga personer, vilka är kända av allmänheten. Sfären av det 

offentliga och populära är platsen där representativiteten demonstreras. Denna sfär är 

forumet där politiker utvecklar ett rykte, får stöd, blir bedömda som bra eller dåliga, 

genomgår förtroendemässigt avancemang, förfaller, resignerar eller blir sparkade. Det 

är i denna sfär som identiteten av en politiker, som en person av olika kvaliteter, 

skapas och strategiskt framhävs. 29

 

Den privata sfären är, enligt Corner, direkt kopplad till personen. Denna privata sfär 

spelar en stor roll i utformningen av identiteten hos en politiker, både inom de 

politiska institutionerna samt den offentliga framställningen. I relationen till den 

offentliga och populära världen, finns det bevis för att den privata sfären numera 

används som en resurs för att producera en politisk identitet. Detta görs genom att 

hitta nyttiga placeringar av politiska hållningar med hjälp av personliga attribut och 

erfarenheter för att närma sig mer humana värden än politiska värden.30

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
28 Corner & Dels 2004 s 72ff                     
29 Corner & Dels 2004 s 74ff 
30 Corner & Dels 2004 s 74ff 
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras undersökningens metod och genomförande. Först redogörs 

för urvalet av materialet. Sedan beskrivs valet av metod och undersökningens 

analysmodell. Slutligen återfinns en metoddiskussion. 

4.1 Urval av material 

Den tidning som undersöktes är som tidigare nämnt DN. Genom Presstext artikelarkiv 

kunde samtliga artiklar, som har publicerats i DN, tas fram. Lämpligast var att 

undersöka beskrivningen av kandidaterna under samma tidsperiod och från de blev 

officiellt nominerade. Obama hade tillräckligt många delegater för att kunna utropa 

sig som demokraternas presidentkandidat den 4 juni 2008, medan McCain var klar 

redan den 4 mars. De blev dock inte officiellt nominerade förrän respektive 

partikonvent. Demokraternas partikonvent startade den 25 augusti och slutade den 28 

augusti. Republikanernas partikonvent startade den 1 september och slutade den 4 

september. Traditionellt hamnar fokus på pågående partikonvents kandidat, vilket 

gjorde det lämpligast att undersöka artiklar under tidsperioden 25 augusti fram till 

valdagen den 4 november. 

 

Vid sökning, i Presstext söktjänst, på artiklar i DN fanns det totalt 193 artiklar 

innehållande något av namnen Obama eller McCain under tidsperioden 25 augusti - 4 

november. Bland dessa 193 artiklar ingick två debattartiklar, vilka inte ingick i 

undersökningsmaterialet. Av de 191 artiklarna innehöll 38 artiklar, fördelade på totalt 

29 tidningar, meningar eller fraser där personliga kvaliteter om Obama och McCain 

framhävdes. Uppsatsens undersökningsmaterial uppgick därmed till dessa 38 artiklar. 

4.2 Undersökningsmetod 

För att beskriva och jämföra de personliga kvaliteter som DN lyfte fram behövdes en 

metod där relevanta meningar och fraser, som innehöll beskrivningar av personliga 

kvaliteter, kunde kategoriseras. Den metod som lämpade sig bäst var en 

innehållsanalys, vilken kunde göras med olika abstraktionsnivåer. Metoden växte 

fram som en kvantitativ undersökningsmetod, men idag kan den även användas vid 

kvalitativa studier. Enligt de engelska forskarna Bryman & Bell kännetecknas 

innehållsanalysen av att den går ut på analys av dokument eller texter som på ett 
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replikerbart och systematisk sätt undersöker innehållet i texter utifrån kategorier som 

har utformats i förväg. Metoden anses som mycket flexibel då den kan användas för 

att undersöka olika typer av medietexter.31

 

Enligt de svenska forskarna Ulla Hallgren Graneheim och Berit Lundman var 

innehållsanalysen initialt en metod för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

manifesta innehållet i kommunikation.  Över tid har dock metoden expanderat till att 

innefatta tolkningar av det manifesta innehållet.  Vanligast inom den kvantitativa 

grenen är att se till det manifesta innehållet dvs det som utrycks i texten. Att analysera 

det latenta innehållet, dvs textens underliggande mening, är vanligast inom den 

kvalitativa grenen. Graneheim och Lundman menar dock att det alltid blir någon form 

av tolkning men djupheten kan variera. Gemensamt för användningen av 

innehållsanalysen är att man försöker dra slutsatser om innehållet i olika slag av 

kommunikation, t ex tidningsartiklar, intervjuer och kommunikation och räknas 

därmed som en empirisk vetenskaplig metod.32

 

Enligt Graneheim och Lundman är ett av de grundläggande valen som en forskare 

måste göra metoden används är om man skall fokusera på det manifesta eller det 

latenta innehållet. Analyser av det manifesta innehållet handlar om de synliga och 

uppenbara komponenterna. I motsats fokuserar den latenta analysen på 

relationsaspekten av vad texten faktiskt betyder.33

 

Graneheim och Lundman beskriver metoden på följande sätt: Först läses hela texten 

igenom upprepade gånger för att man skall få en känsla för helheten. Därefter plockas 

meningar eller fraser som innehåller relevant information ut. För att sammanhanget 

skall kvarstå tas omgivande text med. Dessa meningar kallas enligt Graneheim och 

Lundman för meningsbärande enheter. Därefter kondenseras de meningsbärande 

enheterna i syfte att korta ned texten men samtidigt behålla innehållet. Sedan kodas 

och grupperas de meningsbärande kategorierna i olika kategorier som återspeglar det 

centrala budskapet i texterna. Kategorierna utgör det manifesta innehållet. Koderna 

som framstår blir etiketter för de ursprungliga meningsbärande enheterna. Dessa 

 
31 Bryman & Bell 2005 
32 Graneheim och Lundman 2004 s 105f 
33 Graneheim och Lundman 2004 s 105 
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koder jämförs med varandra och de med liknande innehåll sammanförs i kategorier. 

Kategorierna redovisas sedan i resultatet. Slutligen menar Graneheim och Lundman 

att teman kan formuleras där det latenta innehållet framgår.34

4.3 Analysmodell 

En innehållsanalys kan göras på flera olika sätt som beskrevs ovan i avsnitt 4.2. I 

denna uppsats gjordes analysen på det manifesta innehållet då uppsatsens syfte var att 

beskriva vilka personliga kvaliteter DN lyfte fram. Texternas underliggande betydelse 

analyserades inte. Viss tolkning av textmaterialet gjordes dock då textmaterialet 

kondenserades och kategoriserades. I resultatet presenteras emellertid hela 

meningsbärande enheter för att skapa en djupare förståelse för vilka sammanhang de 

meningsbärande enheterna befann sig i. 

 
För att analysera texterna definierades olika kategorier som beskrivs nedan. Detta 

gjordes för att kunna kategorisera de meningsbärande enheterna som var kopplade till 

uppsatsens frågeställning. Dessa kategorier var ömsesidigt uteslutande. Allmänt 

utmärkande för alla relevanta meningsbärande enheter var att de var meningar och 

fraser som inte direkt var kopplade till sfären av politiska processer och institutioner. 

Alla meningar och fraser som lyfte fram personliga kvaliteter analyserades. Det 

innebar att meningar eller fraser där DN citerade någon annan också var relevanta 

trots att de kritiserades längre ner i artikeln.  Det behövde dock tydligt framgå att det 

var någon av kandidaterna som meningen eller frasen syftade på. 

 

Den första delen av frågeställningen handlade om att undersöka vilka fysiska och 

sociala egenskaper som lyftes fram hos kandidaterna. Den första kategorin utgjordes 

därför av Fysiska egenskaper, medan den andra kategorin utgjordes av sociala 

egenskaper. Meningsbärande enheter som innehöll fysiska egenskaper var relativt 

lätta att urskilja och innefattande exempelvis meningar eller fraser där kandidaternas 

ålder, kön, etnicitet, hudfärg, kroppsvikt, kroppsspråk, kroppsform, kondition, längd 

styrka eller snabbhet nämndes. När det gäller meningsbärande enheter som innehöll 

sociala egenskaper, avsågs meningar eller fraser som innehöll egenskaper som var 

direkt kopplade till personen och därmed inte egenskaper som var kopplade till en 

 
34 Graneheim och Lundman 2004 s 106ff 
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åsikt som t ex att vara abortmotståndare eller krigsförespråkare. Meningar eller fraser 

som beskrev kandidaternas ledaregenskaper och mer allmänna egenskaper som att 

kandidaten var rebellisk, visionär eller ensamvarg räknades dock som relevanta 

egenskaper. Övriga sociala egenskaper som kunde räknas till denna kategori var t ex 

humör, intelligens, utstrålning, karisma, klass eller talförmåga.  

 

Den andra delen av frågeställningen handlade om att undersöka vilka personliga 

erfarenheter, tillgångar och intressen som lyftes fram hos kandidaterna. Kategorierna 

nummer tre till fem blev därmed personliga erfarenheter, personliga tillgångar och 

personliga intressen. När det gäller meningsbärande enheter som innehöll fraser eller 

meningar där personliga erfarenheter nämndes, avsågs erfarenheter som var kopplade 

till den privata sfären. Detta innebar erfarenheter som t ex tidigare arbeten, 

utbildningar, militärtjänstgöring och resor. När det gäller meningsbärande enheter 

som innehöll meningar eller fraser där personliga tillgångar nämndes, är det tillgångar 

som personen äger i form av antingen fysiska ting som t ex bilar, hus, värdepapper 

eller pengar. När det gäller meningsbärande enheter som innehöll fraser eller 

meningar där personliga intressen nämndes, innebar det intressen som var kopplade 

till den privata sfären. Detta innebar intressen som t ex olika sportaktiviteter, 

bokläsning, film eller musik. 

4.4 Metoddiskussion 

Den metod som användes för att analysera textmaterialet har varit en innehållsanalys. 

Metoden anses vara särskilt bra för att analysera stora mängder material. Metoden har 

inneburit att olika meningsbärande enheter, som är kopplade till frågeställningarna, 

har plockats ut från texten. Hänsyn har inte tagits till vem som har påstått något eller 

hur artiklarna varit konstruerade i övrigt. Kritiker menar därför att resultatet kan bli 

alldeles för fragmentiserat när texterna inte analyseras djupare. Alla meningsbärande 

enheter har dock, i så stor utsträckning som möjlighet, analyserats lika. Trots att DN 

citerat någon som tillskrev kandidaterna en personlig kvalitet, var det något som 

läsaren blev tvungen att ta ställning till och en kvalitet som kandidaten säkerligen 

blev, och även i framtiden kan bli associerad, med. DN:s skribenter valde aktivt att 

lyfta fram vissa saker och kunde därmed själva påverka vad som skall finnas med. Det 

är dock svårt att säga om resultatet hade blivit exakt detsamma om någon annan hade 
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gjort samma undersökning, eftersom att metoden innehåller en viss grad av tolkning. 

Då kategorierna har varit ömsesidigt uteslutande, är dock sannolikheten stor att ett 

mycket snarlikt resultat hade uppnåtts om någon annan gjort exakt samma 

undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18



DEN PERSONFIXERADE POLITIKEN 
   

 
5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat. Först presenteras 

undersökningens resultat för Barack Obama och därefter undersökningens resultat för 

John McCain. Till varje kategori återfinns först en tabell där de olika kodade 

enheterna först presenteras baserat på förekomsten i antalet artiklar. Därefter redogörs 

för samtliga meningar och fraser som beskrev kandidatens personliga kvaliteter. 

5.1 Barack Obama  

Av de 38 artiklarna som innehöll ordet Obama eller McCain, framhävde 28 av dessa 

artiklar personliga kvaliteter hos Obama. 18 av artiklarna lyfte fram flera olika 

personliga kvaliteter om Obama, medan de resterande 10 enbart nämnde en. Många 

av de 28 artiklarna framhöll även personliga kvaliteter hos McCain.  

Fysiska egenskaper 

När det gäller fysiska egenskaper, var det Obamas hudfärg och etnicitet som nämndes 

oftast. Andra egenskaper som lyftes fram var Obamas ålder, längd och kroppsstorlek.  

 
 Tabell 5.1 Förekomsten av Obamas olika fysiska egenskaper i antal artiklar 

Fysiska egenskaper Antal artiklar 

Hudfärg 7 

Etnicitet  7 

Kroppsstorlek 2 

Ålder 2 

Längd 1 

 

Att Obama är svart påpekades i sju av artiklarna och i lika många artiklar framhävdes 

Obamas etnicitet på olika sätt. I en artikel från den 21/9 diskuterade en skribent i DN 

tidigare amerikanska presidenters kroppsvikter och menade att det faktum att Obama 

var svart inte oroade honom.35 En annan artikel från den 22/9 behandlade valet och 

ekonomin där kandidaternas olika för- och nackdelar diskuterades. DN menade där att 

en faktor som talar emot Obama var att han är svart.36 Den 26/9 skrev DN i en artikel 

att till Obamas svarta hudfärg ”ska läggas att hela han har något annorlunda, nytt 

                                                 
35 DN 080921 s A04 
36 DN 080922 s A02 
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och komplext över sig”.37 I en annan artikel från den 2/11 skrev DN att ”Om en svart 

man med namnet Barack Hussein Obama kan efterträda George W Bush från Texas, 

vilken förnyelse är då inte detta stora land kapabelt till?”.38 Den 30/9 beskrev DN i 

en artikel Obama som ”[…] svart förändrare […]”.39

 

I en artikel från den 29/8, där DN:s korrespondent rapporterade från partikonventet, 

beskrevs hur medierapporteringen i USA handlade om att Obama var den första 

svarta presidentkandidaten som valts av ett av de stora partierna.40 Vidare beskrevs i 

samma artikel ”att många vanliga amerikaner betraktar fortfarande Obama som en 

främmande exotisk fågel - född på Hawaii, kenyansk far, delvis uppvuxen i 

Indonesien”.41  

 

Den 4/11 rapporterar DN direkt från Kenya och byn Kogelo. Artikelförfattaren skrev 

att ”I Kenya […] hoppas man innerligt på en seger för kenyanskättade Barack 

Obama”.42 I samma artikel intervjuades 28-årige John George Opiyo som sade att 

”det är det faktum att Obama kan bli USA:s första svarta president som är det 

viktiga”.43 I en artikel från den 14/9, som behandlade McCain och kvinnorna, skrev 

DN att ”I november ska de amerikanska väljarna bestämma om landets nästa 

president ska bli en afroamerikansk före detta juridikprofessor eller […] ”.44

 

En annan artikel behandlade aktuella TV- och radioprogram och beskrev ”en omtalad 

film om presidentkandidaten Barack Obama och hans resa till sina afrikanska 

rötter”.45 Den 31/10 rapporterade DN:s korrespondent från Washington där en 

lokalbo sade att ”jag är glad att det är senator Obama som fått chansen att bli den 

förste afroamerikanska presidentkandidaten”. 46

 

 
37 DN 080926 s A04 
38 DN 081102 s A04 
39 DN 080930 s A04 
40 DN 080829 s A14 
41 DN 080829 s A14 
42 DN 081104 s A10 
43 DN 081104 s A10 
44 DN 080914 s A15 
45 DN 081015 s A26 
46 DN 081031 s A20 
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I ytterligare en artikel från den 2/11 skrev DN om TV-serien Vita huset. Författaren 

skrev att han hoppades att det skulle gå som i verkliga livet som i TV-serien. ”Att den 

demokratiske kandidaten med icke-traditionell etnisk bakgrund vinner mot den 

republikanske kandidaten med traditionell bakgrund, det vill säga att Obama vinner 

över McCain”.47 Den 22/8 behandlades striden mellan Obama och den tidigare 

demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton i en artikel. Där beskrevs att det 

inom deras båda kampanjer talades om att Obama har en ”främmande bakgrund”.48

 

I två av de 38 artiklarna nämns Obamas ålder. Först när DN:s korrespondent 

rapporterade direkt från demokraternas partikonvent den 29/8. Korrespondenten skrev 

att ”Obama måste också besvara eldgivningen från John McCains kampanj, som just 

nu fokuserar på att den 47-årige Illinoissenatorn med blott fyra år i kongressen är för 

grön och oerfaren för att bli militär överbefälhavare”.49 Den 30/9 beskrev DN i en 

artikel Obama som ”En ung, svart förändrare…”.50

 

Obamas kroppsstorlek underströks i två artiklar och i en av dessa två även Obamas 

längd. Först i en artikel från den 29/9 där en av DN:s skribenter skrev att ”det som 

bekymrade mig var att Obama är för mager”,51 men längden oroade inte skribenten 

som skrev att ”Obama är mellan 185 och 188, uppgifterna varierar”.52 Det är dock 

inte bara DN:s ledarskribenter som oroade sig för Obamas kropp. I en artikel från den 

4/11, som behandlade kampanjernas formgivning, skrev DN att ”Även om USA:s 

tyngdlyftare röstar republikanskt efter Arnold Schwarzeneggers kommentarer om 

Barack Obamas klena benstomme i förra veckan […]”.53

Sociala egenskaper 

När det gäller sociala egenskaper, beskrevs Obama på många olika sätt. Framförallt 

var det Obamas talarförmåga och karisma/utstrålning som framhävdes. Obama 

beskrevs även på många andra varierande sätt.  

 

 
47 DN 081102 s A02 
48 DN 080826 s A22 
49 DN 080829 s A14 
50 DN 080930 s A04 
51 DN 080921 s A04 
52 DN 080921 s A04 
53 DN 081104 s C05 
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 Tabell 5.2 Förekomsten av Obamas olika sociala egenskaper i antal artiklar 

Sociala egenskaper Antal artiklar 

Talarförmåga 6 

Övriga sociala egenskaper (Inspiratör, uthållig, vag, otydlig, elitistisk, naiv, 

har stil och substans) 

4  

Karisma/Utstrålning 4 

Intelligens 2 

Visionära ledarskap 2 

 

Obamas talarförmåga framhävdes i sex artiklar.  I tre av artiklarna beskrevs han som 

en ”lysande talare”.54 I den fjärde artikeln från den 4/11, refererade DN till New 

York Times där varumärkesexperten Brian Collins menade  att ”senator Obama är 

känd för sin vältalighet […] och sin språkliga begåvning”.55 I den femte artikeln från 

den 27/10 skrev DN att Obama likt King är ”briljant vältalig”.56 I den sjätte artikeln 

som handlade om Obamas nomineringstal, refererade DN till Los Angeles Times som 

skrev ”att Obama var mer skarp och mindre poetisk än i tidigare tal”.57

 

Obamas karisma och utstrålning framhölls i fyra artiklar.  DN beskrev Obama som en 

”karismatisk politiker” den 27/8.58 Den 29/8 skrev DN:s korrespondent i Denver att 

Obamas ”ojämförliga karisma och uthållighet bidragit till triumfer".59 Den 7/10 

menade DN i en artikel som jämför Obama och McCain att  ”Obama har Karisma 

som jämförs med John F Kennedy”.60 I den fjärde artikeln från den 27/10 skrev DN 

att Obama likt King ”har en utstrålning som kan fånga tiotusentals åhörare”.61

 

Obamas intelligens lyftes fram i två artiklar. Den 29/8 intervjuade DN författaren 

John Wayne som på frågan om vad han tycker om Obama som presidentkandidat 

svarade ”Han är intelligent och […]”.62 I en annan artikel från 7/10 där 

                                                 
54 DN 080827 s A02 & DN 080829 s A04 & DN 081007 s A19  
55 DN 081104 s C05  
56 DN 081007 s A19 
57 DN 080830 s A18 
58 DN 080827 s A02 
59 DN 080829 s A14 
60 DN 081007 s A19 
61 DN 081007 s A19 
62 DN 080928 s A08 
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presidentvalskandidaternas för- och nackdelar beskrevs, skrev DN att Obama ”ibland 

är för intellektuell”.63

 

I två artiklar underströks Obamas visionära ledarskap. I den första artikeln från den 

25/8 citerade DN Carl Bernstein som sade ”att det inte räcker för Obama att vara 

visionär brobyggare”.64 I den andra artikeln från den 4/11 skrev DN att ”På sajter 

som Design for Obama och Obama art report hyllas Obama som en visionär 

ledare”.65  

 

Övriga sociala egenskaper som framhävdes var att Obama skildreades som en 

inspiratör då DN den 27/8 beskrev Obama med flera egenskaper.66 I samma artikel 

framställdes Obama också som vag och otydlig.67 Den 21/9 beskrev DN att Obama 

”inte är för elitistisk för att blir amerikansk president”.68 I en annan artikel från den 

28/9 refererade DN till McCain som under en debatt kallade Obama för naiv.69 Den 

20/10 refererade DN till Colin Powell som sade att ”Obama har både stil och 

substans”.70

Personliga erfarenheter 

När det gäller personliga erfarenheter var det framförallt Obamas tidigare jobb och 

akademiska utbildningar som framhölls. Andra erfarenheter som nämndes var 

Obamas resa till Afrika, samt att Obama är uppvuxen under enkla omständigheter. 

 

 Tabell 5.3 Förekomsten av Obamas olika personliga erfarenheter i antal artiklar 
Personliga erfarenheter Antal artiklar 

Tidigare jobb  3 

Akademiska utbildningar  2 

Övriga erfarenheter (Resa till Afrika och uppvuxen under enkla 

omständigheter) 

2 

                                                 
63 DN 081007 s A19 
64 DN 080825 s A16 
65 DN 081104 s C05 
66 DN 080827 s A02 
67 DN 080827 s A02 
68 DN 080921 s A04 
69 DN 080829 s A14 
70 DN 081020 s A12 

 23



DEN PERSONFIXERADE POLITIKEN 
   

 
Obamas tidigare jobb nämndes i tre artiklar. I en artikel från den 14/9 beskrevs 

Obama som juridikprofessor. 71 I en annan artikel från den 9/10 skrev DN att ”[…] en 

av de främsta tillskyndarna till denna bedrövliga lag var dåtida Chicagoadvokaten 

Barack Obama”.72 Obamas erfarenhet som Community Organizer framhävdes i en 

artikel från den 28/9 där DN berättade om Chicago för nyfikna. DN skrev att ”varför 

inte besöka stans ruffiga South Side där han tog sina första stapplade steg på sin 

politiska bana, som ´Community organizer´”.73

 

Obamas akademiska utbildningar nämndes i två artiklar, den första från den 30/10 och 

den andra från den 4/11, där DN skriver att Obama har en BA i politik från 

Columbia University i New York och är utbildad jurist vid Harvard Law 

School.74  

 

Övriga erfarenheter som framhävdes var Obamas resa till Afrika för att finna sina 

rötter. Detta beskrevs i en artikel från den 15/10 där en film som handlade om denna 

resa diskuterades.75 En annan erfarenhet som nämns i en artikel från den 26/10 var att 

Obama kommer från och är uppvuxen under enkla omständigheter.76

Personliga tillgångar 

Ingen av de totalt 38 genomgångna artiklarna innehöll meningar eller fraser där 

Obamas personliga tillgångar lyftes fram. 

Personliga intressen 

I en av de totalt 38 artiklarna nämnde DN Obamas intressen i form av hans 

sportintresse.  

 
 Tabell 5.4 Förekomsten av Obamas olika personliga intressen i antal artiklar 

Personliga intressen Antal artiklar 

Sportintresse  1 

 

                                                 
71 DN 080914 s A15 
72 DN 081009 s A35 
73 DN 080928 s A47 
74 DN 081030 s A18 & DN 081104 s A04 
75 DN 081015 s A26 
76 DN 081026 s A04 
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Artikeln, skriven den 2/11, handlade om presidentvalet och sport sade att ”Barack 

Obama har gjort ett stort nummer av sitt basketintresse – favoritlaget är Chicago 

Bulls. Obama är inte heller främmande för att själv ta för sig under korgarna. Annars 

är det baseboll som är Obamas stora passion […].”77

5.2 John McCain  

Av de 38 artiklarna som innehöll ordet Obama eller McCain framhöll 22 av dessa 

artiklar personliga kvaliteter hos McCain. 17 av artiklarna lyfte fram flera olika 

personliga kvaliteter hos McCain, medan de resterande fem enbart nämnde en. Många 

av de 22 artiklarna framhävde även personliga kvaliteter hos Obama. 

Fysiska egenskaper 

När det gäller fysiska egenskaper var det McCains ålder som lyftes fram oftast, men 

även McCains fysiska skador han ådragit sig från tortyr underströks. Andra fysiska 

egenskaper som benämndes var McCains hårfärg/frisyr.  

 
 Tabell 5.5 Förekomsten av McCains olika fysiska egenskaper i antal artiklar 

Fysiska egenskaper Antal artiklar 

Ålder 9 

Fysiska skador 2 

Hårfärg/frisyr 2 

 

McCains ålder framhölls i nio artiklar. Den 5/9 skrev DN att ”72 år gammal kommer 

John McCain, om han vinner valet att bli den äldste presidenten i USA:s historia som 

tar plats i Vita huset”.78 I en artikel från den 7/9 som handlade om McCains 

vicepresidentval, skrev DN att valet av Palin ”[…] istället för att kompensera hans 

förhållandevis höga ålder understryker att det finns ett potentiellt problem”.79 Den 

14/9 skrev DN i en artikel ”Att McCain redan har passerat pensionsåldern har väckt 

en del skepsis. Kritikerna påpekar gärna att han är äldre än både nachos och staten 

Israel”.80 I samma artikel skrev DN att McCains dotter har skrivit en bok om McCain 

som var ”ytterligare ett sätt för dottern att försöka locka unga väljare som kan känna 

                                                 
77 DN 081102 s D08 
78 DN 080905 s A23 
79 DN 080907 s A04 
80 DN 080914 s A15 
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motstånd mot att rösta på en 72-åring”.81 Den 30/9 beskrev DN McCain som ”den 

äldste och sannolikt mest hårdföre kandidaten i mannaminne […]”.82 I en annan 

artikel från den 1/10 som behandlade finanskrisen och dess påverkan på 

presidentvalet, skrev DN att McCain inte valde att spela på sin erfarenhet, ”Istället 

har 72-åringen lanserat sig som […]”.83

 

Den 9/5 diskuterade DN, i en artikel, vicepresidentkandidaten Palins inverkan på 

presidentvalet. DN skrev att ”Hennes meritlista och yrande om utrikespolitisk 

erfarenhet tack vare Alaskas närhet till Ryssland visar att hon inte är kapabel att ta 

över världens enda supermakt om den 72-årige John McCain faller ifrån.”84 Den 

10/7 skrev DN i en artikel, som beskrev de båda presidentkandidaterna,  ”25 år äldre 

än Obama. Om McCain vinner blir han den äldste som tillträder presidentposten - två 

år äldre än Ronald Reagan som av många ansågs vara för gammal”.85 I en artikel 

från den 25/10 rapporterade DN från ett valmöte i Sarasota. Där skrev DN att ”72-

åringen framstår som […]”.86 DN beskrev i en artikel från den 2/11 som handlade 

om presidentvalet och sport att McCain ”nöjer sig, med ålderns rätt, att spela 

husbehovsgolf”.87 I samma artikel lyftes McCains fysik upp. DN skrev att ”Så om 72-

åringens golfsving inte är så imponerade så må han vara förlåten.”88

 

I en annan artikel från den 14/9 framhålls McCains fysik. DN skrev att ”Sviterna efter 

tortyren märks än i dag eftersom han fortfarande inte kan lyfta sin ena arm.” I 

samma artikel skrev DN att ”I november ska de amerikanska väljarna bestämma om 

landets nästa president ska bli en […] eller en krigshjälte med överkammad flint.”89 

McCains hårfärg lyftes även fram i en nöjeskrönika som handlade om 

populärkulturens inflytande på presidentvalet där det om Obama stod att.  ”Vid sidan 

av den vithårige McCain blev han snabbt en symbol för ungdom och framtid.”90

 
81 DN 080914 s A15 
82 DN 080930 s A04 
83 DN 081001 s A08 
84 DN 081005 s A04 
85 DN 081007 s A19 
86 DN 081025 s A32 
87 DN 081102 s D08 
88 DN 081102 s D08 
89 DN 080914 s A15 
90 DN 081031 s B07 
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Sociala egenskaper 

När det gäller sociala egenskaper nämndes många varierande egenskaper. Främst var 

det McCains humör som framhölls.  

 
 Tabell 5.6 Förekomsten av McCains olika sociala egenskaper i antal artiklar 

Sociala egenskaper Antal artiklar 

Övriga sociala egenskaper (frifräsare, chanstagare, stort civilkurage, för smart, 

en kämpe, hårdför samt oberäknelig) 

4 

Humör 3 

Talarförmåga 2 

Rebellisk 2 

Sanningssägare  2 

Maverick 2 

 

McCains humör framhävdes i tre artiklar. Den 25/10 rapporterade DN direkt från ett 

valmöte i Sarasota och skrev att ”72-åringen framstår som munter och stridslysten, 

en klar kontrast mot den grinigt aggressiva sida han stundom visade upp i 

tevedebatterna.”91 I den andra artikeln från den 2/11 rapporterade DN från ett annat 

valmöte och skrev att ”John McCain log sitt patenterade varggrin när han äntrade 

scenen. Men leendet verkade påklistrat”.92 I den tredje artikeln som handlade om 

McCains bakgrund från den 14/9 skrev DN att McCain ”som ung hade ett hetsigt 

humör […]”.93  

 

I två artiklar beskrevs McCain som en rebell. I den första artikeln från 7/10, som 

behandlade de båda kandidaternas för- och nackdelar, skrev DN att McCain 

”Framstår som en rebell […]”.94 I den andra artikeln från 14/9, som handlade om 

McCains bakgrund, menade DN att ”McCain är en rebell”.95  

 

McCains talarförmåga underströks i två artiklar. McCain beskrevs som ”folklig och 

direkt i sitt tilltal” i den första artikeln från den 7/10 som skildrade de båda 

                                                 
91 DN 081025 s A32 
92 DN 081102 s A16 
93 DN 080914 s A15 
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95 DN 080914 s A15 
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presidentkandidaterna.96 I samma artikel skildrades också McCain som en ”träig 

talare”.97 I den andra artikeln från 14/9, som handlade om McCains bakgrund, skrev 

DN att McCain ”pratar som en ståuppkomiker”.98

 

I två artiklar beskrevs McCain som en sanningssägare och, i lika många, som en 

Maverick (På svenska översatt till vagabond, enstöring eller politisk vilde). Han 

beskrevs också som en frifräsare, chanstagare och en man med stort civilkurage. I en 

artikel från den 7/9, skrev DN ”Han är en obekväm sanningssägare (Truth-teller), 

och han är en oberoende politiker med stort civilkurage (Maverick)”.99 I en annan 

artikel från den 22/9, skrev DN att McCain ”gärna framställer sig som frifräsare och 

sanningssägare”.100 I en artikel från den 10/1, med fokus på ekonomins inverkan på 

presidentvalet, skrev DN att McCain inte valde att spela på sin erfarenhet, ”Istället 

har 72-åringen lanserat sig som en Maverick, en chanstagare”.101

 

Övriga sociala egenskaper som lyfts fram om McCain var att han är för smart, en 

kämpe, hårdför samt oberäknelig. I en artikel från den 19/11, skrev DN att ”Valet av 

hockeymamman Sarah Palin och den ideologiska ambivalensen inför finanskrisen 

sänkte den gamle kämpen McCain”.102 I en artikel från den 30/9, beskrev DN 

McCain som ” den […] mest hårdföre kandidaten i mannaminne […]”.103 I en annan 

artikel från den 1/10, som behandlade finanskrisen och dess påverkan på 

presidentvalet, skrev DN om Obamakampanjens lansering av en serie reklamfilmer 

som beskrev ”McCain som oberäknelig i kristider”.104 McCains intelligens lyftes upp 

i en artikel den 7/9 där McCains val av vicepresidentkandidat beskrevs. DN skrev där 

att ”John McCain var lite för smart för sitt eget bästa”.105   

 
96 DN 081007 s A19 
97 DN 081007 s A19 
98 DN 080914 s A15 
99 DN 080907 s A04 
100 DN 080922 s A02 
101 DN 081001 s A08 
102 DN 081019 s A04 
103 DN 080930 s A04 
104 DN 081001 s A08 
105 DN 080907 s A04 
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Personliga erfarenheter 

När det gäller personliga erfarenheter var det framförallt McCains militära 

erfarenheter som framhävdes, men även McCains erfarenheter från studier.  

 
 Tabell 5.7  Förekomsten av McCains olika personliga erfarenheter i antal artiklar 

Personliga erfarenheter Antal artiklar 

Militära erfarenheter 8 

Studieerfarenheter 1 

  

I totalt åtta artiklar betonades McCains militära erfarenheter. Den 9/2 rapporterade 

DN från Republikanernas konvent. Där skrev DN att ”Tanken har också varit att 

under konventet kraftfullt understryka McCains militära och säkerhetspolitiska 

erfarenhet […]”.106 I en annan artikel från den 7/9, som beskrev de båda 

kandidaterna, menade DN att ”Mannen är en amerikansk hjälte (Hero)”.107 I samma 

artikel skrev DN att ”McCain har i den pågående presidentvalkampanjen spelat på 

att han är en krigshjälte som skadats och torterats i nordvietnamesisk 

fångenskap.”108 I en annan artikel från den 11/9, som beskrev en svensk film som 

innehöll klipp på när McCain släpps från nordvietnamesisk fångenskap, skrev DN att 

”I en av filmerna skymtar en amerikansk krigsfånge: den unge John McCain, några 

år tidigare nedskjuten under ett bombuppdrag över just Nordvietnam. Då delaktig i 

vad som med tiden alltmer kommit att framstå som en skriande krigsförbrytelse, nu 

firad hjälte och republikansk presidentkandidat”.109

 

Den 14/9 skrev DN i en artikel, som handlar om McCain att ”I dag, 40 år efter tiden 

som krigsfånge i Vietnam, står han på toppen av sin karriär”.110 I samma artikel 

skrev DN att ”[…] det var under ett bombningsuppdrag därifrån som hans flygplan 

sköts ner och han hamnade som fånge i det ökända Hanoi Hilton-lägret.”111  DN 

skrev också i samma artikel att ”I november ska de amerikanska väljarna bestämma 

om landets nästa president ska bli en […] eller en krigshjälte med överkammad 
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flint”.112 I en annan artikel från den 26/9 skrev DN att ”John McCain, Vietnamhjälte 

[…] erbjuder en dröm om Amerika som det en gång var”.113  

 

Den 10/7 skrev DN i en artikel, som skildrar de båda presidentkandidaterna om 

McCain att ”Åren som krigsfånge i Nordvietnam gör att hans patriotism knappast 

kan ifrågasättas”.114 Den 26/10 skrev DN, om vilka kvalifikationer som krävts för att 

bli president, att ”bli nerskjuten i ett stridsflygplan fungerar också bra, som för 

George Bush den äldre och John McCain.”115 I en artikel från den 2/9, som handlade 

om presidentvalet och sport, skrev DN att ”När John McCain var krigsfånge i 

Nordvietnam 1967 till 1973 fick han överarmarna knäckta under tortyr.” 116

 

I en artikel från den 9/14, som behandlade McCains bakgrund, beskrevs hans 

studieerfarenheter. DN skrev att ”I skolbänken var John McCain usel. När han gick 

ut från Naval Academy 1958 var det bara fem av 899 studenter som hade sämre 

betyg.” 117  

Personliga tillgångar 

McCains tillgångar framhävdes i en artikel som handlade om McCains bilinnehav.  

 
 Tabell 5.8 Förekomsten av McCains olika personliga tillgångar i antal artiklar 

Personliga tillgångar Antal artiklar 

Hus- och biltillgångar 1 

 

DN skrev den 2/9 att ”Barack Obamas anhängare häcklar hans 

presidentkandidatmotståndare John McCains bilinnehav. Tretton bilar står i hans 

garage. Det är bland annat en Volkswagen, en Honda och en Lexus, berättar 

tidskriften Newsweek. För en tid sedan var McCain i blåsväder för att han inte kom 

ihåg hur många hus han äger. Det var tretton fick han så småningom veta.”118  
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Personliga intressen 

I en av de totalt 38 artiklarna lyfte DN fram McCains intressen.  

 

 Tabell 5.9 Förekomsten av McCains olika personliga intressen i antal artiklar 
Personliga intressen Antal artiklar 

Sportintresse 1 

 

I artikeln från den 2/11 som handlade om presidentvalet och sport skriver DN att 

”Obamas viceman Joe Biden och republikanernas presidentkandidat John McCain 

nöjer sig […] men bägge herrarna är också hängivna fans av amerikansk fotboll.” 

119 I samma artikel skrev DN att ”John McCain har också ett gott öga till 

basebollaget Arizona Diamondbacks.” 120
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6 Analys  

I detta avsnitt återfinns undersökningens resultat som analyserats med hjälp av den 

teoretiska referensram som finns i avsnitt tre. Analysen är strukturerad på så sätt att 

varje kategori analyseras och jämförs var för sig. Först analyseras fysiska egenskaper. 

Därefter analyseras sociala egenskaper, personliga erfarenheter, personliga tillgångar 

och slutligen personliga intressen. 

6.1 Fysiska egenskaper  

Thompson menar att den förvandlade naturen av offentligheten genom 

kommunikationernas utveckling har gjort det möjligt för makthavare att konstruera 

och delvis kontrollera framställningen av sig själva. När det gäller de fysiska 

egenskaperna kan det vara svårt att helt kontrollera framställningen av sig själv 

eftersom att de fysiska egenskaperna ofta är uppenbara. Undersökningen har visat att 

Obamas hudfärg och etnicitet var de egenskaper som framhävdes oftast. I sju av de 38 

artiklarna beskrevs Obama som svart och i lika många artiklar lyftes Obamas etnicitet 

fram. Etniciteten beskrevs på flera olika sätt. Bland annat framställdes Obama som 

kenyanskättad och som afroamerikansk. Det betonades även att Obama har afrikanska 

rötter, icke-traditionell bakgrund, samt en främmande bakgrund. Att Obama är svart 

är uppenbart. Hans etnicitet är inte lika uppenbar. Att dessa egenskaper nämndes i text 

så många gånger indikerade dock att DN anser att just dessa egenskaper var av 

avgörande betydelse.  

 

Corner menar att för att optimera framställningen av en politisk person så måste en 

politiker ta hänsyn till populära värderingar. Vidare menar Corner att vissa 

egenskaper kan utgöra begränsningar för en politikers möjligheter att vinna 

förtroende. Enligt Corner kan dessa begränsningar inkludera faktorer som ålder, 

etnisk bakgrund, kön, rikedomar, social klass och utbildning. Detta blir tydligt av vad 

som framgår av undersökningen som visar att Obamas hudfärg och etnicitet ofta sätts 

i relation till tidigare presidenter. Detta framgår t ex av artikeln från valdagen den 

4/11 där DN rapporterar från Kenya och där en ung kenyan beskriver att det var det 

faktum att Obama kan bli landets första svarta president som var det viktiga. DN 

framhöll även i en artikel från den 29/8 att Obama ses som en främmande exotiskt 

fågel. Egentligen har Obamas hudfärg och etnicitet ingenting att göra med den politik 
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han representerar. Att Obamas hudfärg och etnicitet framhölls så många gånger 

indikerar dock att dessa egenskaper påverkade Obamas möjlighet att vinna förtroende. 

 

Corner hävdar att politiker ingår i tre olika sfärer och att dessa sfärer är oseparerbara 

samt att de tillsammans formar en politikers persona. Hur bra de olika sfärerna 

matchar varandra är därmed helt avgörande för en politikers möjlighet att vinna 

förtroende. Även om Obamas hudfärg och etnicitet inte borde ha någon avgörande 

betydelse, går det inte att underskatta symboliken i att Obama under valrörelsen hade 

möjlighet att bli USA:s första svarta president. Obamas hudfärg och etnicitet kunde 

därmed också sägas skapa möjligheter som andra politiker med avsaknad av dessa 

egenskaper inte hade. Att Obama skildrades som svart med icke-traditionell 

bakgrund, påverkade därmed med största sannolikhet hur DN:s läsare uppfattade och i 

framtiden kommer att uppfatta Obama som politiker.   

 

I artiklar som beskrev McCain omnämndes hans hudfärg och etnicitet inte en enda 

gång. Om detta sätts i relation till hur många gånger det lyftes upp gällande Obama, 

var skillnaden stor. Istället framhölls McCains ålder i nio artiklar. I sex av artiklarna 

behandlades McCains 72-åriga ålder. Han beskrevs också som den äldste 

presidentkandidaten någonsin. Vidare lyfte DN upp att McCain beskrevs vara äldre än 

både nachos och staten Israel, att han passerat pensionsåldern osv. Det framgick 

tydligt att McCains ålder lyftes fram som en begräsning i artikeln från den 9/5 där DN 

beskrev McCains val av vicepresidentkandidat. DN beskrev att valet är viktigt om den 

72-årige McCain faller ifrån. Även andra fysiska egenskaper som nämndes kunde 

starkt associeras till att McCain var gammal då han beskrevs vara vithårig med en 

överkammad flint. Även det faktum att McCains rörelseförmåga framhölls, 

framförallt i de artiklar där hans sviter från tortyren i Vietnamn beskrevs, kunde skapa 

sådana associationer. Detta pekar på att McCains ålder likt Corner beskriver kan vara 

en begräsning och kan gå mot populära värderingar angående politikers förväntade 

ålder. Som konstrast beskrevs Obama som för mager i förhållande till tidigare 

presidentkandidater. Obamas ålder framhölls endast två gånger. Att McCains ålder 

och Obamas etnicitet och hudfärg omnämndes så många gånger pekar på att DN 

ansåg detta vara egenskaper som skiljer dem från tidigare presidenter, varför 

egenskaperna blev särskilt viktiga att lyfta fram. Undersökningen pekade också på att 
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Obamas hudfärg och etnicitet är egenskaper som betonades som att de både kan skapa 

möjligheter, men också begränsningar för honom, medan McCains ålder framhölls 

som en mer begränsande egenskap.  

6.2 Sociala egenskaper 

Hesmondhalgh & Evans menar att framträdande politiker också blir kändisar. Vidare 

menar de att kändisar endast blir kända genom transmissionen av deras image, vilket 

innebär att kändisar per definition erfordrar mediering. Dessa kändisar existerar därför 

endast genom de medietexter som cirkulerar för att skapa en image av en person. De 

är resultatet av skapandet av en image som är löst sammansatt med individen som bär 

bördan av det. Detta blir tydligt när det gäller sociala egenskaper då de flesta svenska 

journalister med stor sannolikhet inte haft möjlighet att träffa kandidaterna 

personligen. Trots detta beskrivs kandidaterna av DN på många olika sätt. För Obama 

var det främst hans talarförmåga som lyftes fram. Obama beskrevs som en lysande 

talare i flera artiklar. Han skildrades också som vältalig, språkligt begåvad, skarp och 

poetisk. I kontrast till Obamas vältalighet, framställdes McCain som en träig talare, 

men direkt i sitt tilltal. McCain beskrevs också som folklig, samt som en person som 

pratar som en ståuppkomiker, men som har ett påklistrat leende. I kontrast till detta, 

beskrev DN Obama som karismatisk och som en person med utstrålning. Obama 

skildrades däremot också som vag och otydlig, medan McCain beskrevs som en 

sanningssägare med stort civilkurage. Corner menar att de tre sfärerna som politiker 

ingår i är oseparerbara. Att kandidaternas talarförmåga framhävdes så ofta är ett bra 

exempel på detta. När politiker talar så gör det de i egenskap av politiker för 

offentligheten men samtidigt så finns alltid den privata personen närvarande då 

privata kopplingar ofta görs. Men Corner menar att den tid som presidentkandidaterna 

syns när de t ex talar till allmänheten är relativt begränsad och välregisserad för att 

kunna skapa en önskad image av kandidaten. En politiker förväntas behärska konsten 

att tala vilket kan förklara att dessa kvaliteter framhävdes.  

 

Andra egenskaper som DN lyfte fram om Obama, var att han är visionär, intelligent 

och inspirerande, men han beskrevs också som elitistisk och naiv. McCain däremot 

framställdes som hårdför, munter, för smart och som en chanstagare. Han beskrevs 

även som frifräsare, rebell och som en kämpe. 
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Utifrån de olika sociala egenskaper som DN lyfte upp, blir det tydligt att de 

egenskaper som beskrev kandidaterna, skapade en bild av två politiker som skiljde sig 

mycket från varandra. Detta skapade ett motsatsförhållande där kontrasterna kunde 

göra det lättare för DN:s läsare att ta ställning för en kandidat. Flera sociala 

egenskaper som framhävdes hos båda kandidaterna var också sådana som 

nödvändigtvis inte anses som positiva av gemene man. McCain beskrevs t ex som 

stridslysten och hårdför, vilket säkerligen kan uppfattas annorlunda i olika delar av 

världen. Han beskrevs också som en chanstagare. Obama beskrevs i sin tur som vag, 

otydlig och naiv. Även detta pekar på att kommunikationernas utveckling som 

Thompson beskriver har gjort det möjligt för makthavare att konstruera och delvis 

kontrollera framställningen av sig själva.  I detta fall blir det tydligt att politikerna 

enbart delvis kunde kontrollera framställningen av sig själv då flera av dessa 

egenskaper är sådana som politiker inte nödvändigtvis ville bli associerade med. 

 

Tvärtom beskrevs McCain i två artiklar som en Maverick. Maverick kan ha flera 

betydelser, exempelvis vagabond, enstöring eller politisk vilde. Vad DN menade med 

uttrycket är svårt att säga, men som tidningen själv skrev, är detta en egenskap som 

McCain gärna lyfte fram om sig själv. Detta pekar tydligt på att McCain med stor 

sannolikhet försökte kontrollera framställningen av sig själv, vilket Thompson 

framhäver angående att den förvandlade naturen av offentligheten har omdefinierat 

premisserna för den politiska styrningen.  

6.3 Personliga erfarenheter 

Corner menar att i relationen till den offentliga och populära världen, finns det bevis 

för att den privata sfären numera används som en resurs för att producera en politisk 

identitet. Detta görs genom att hitta nyttiga placeringar av politiska hållningar med 

hjälp av personliga attribut och erfarenheter för att närma sig mer humana värden än 

politiska värden. Detta blir tydligt när det gäller de personliga erfarenheter som 

framhävdes. Men även när det gäller personliga erfarenheter, skiljde sig 

framställningen av de båda kandidaterna mycket åt. Det beror naturligtvis på att de 

båda kandidaterna har olika bakgrund och erfarenheter. DN lyfte främst fram Obamas 

erfarenheter som arbetande jurist, bland annat som advokat i Chicago, samt 

juridikprofessor. I konstrast till detta är det främst McCains militära erfarenheter från 
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Vietnam som framhävdes. McCain utmålades som en krigshjälte från Vietnamkriget 

som blev nerskjuten under ett bombuppdrag för att sedan ha torteras i fångenskap. 

När det gäller studier var det främst Obamas akademiska utbildningar som nämndes. 

Obama beskrevs vara utbildad jurist på Harvard Law School, samt ha en examen i 

politik från Columbia University. I konstrast till detta beskrevs McCain vara usel i 

skolbänken. Andra erfarenheter som framhölls fram var att Obama har arbetat som 

Community organizer i Chicago och att han har rest till Afrika för att söka sina rötter. 

Obama beskrevs också vara uppvuxen under enkla omständigheter. Dessa 

erfarenheter bidrar till bilden av två politiker med väldigt olika erfarenheter.  

 

Hesmondhalgh & Evans menar att politiker blir kändisar när medier eroderar gränsen 

mellan offentligt och privat liv, när de tvångsmässigt förser allmänheten med 

information om politikernas privata liv trots att det inte har något värde för deras 

offentliga roll. Detta blir tydligt när DN skrev att republikanerna under sitt konvent 

kraftfullt hade tänkt understryka McCains militära erfarenhet. Att republikanerna vill 

förstärka bilden av McCain som en krigshjälte kan säkerligen delvis förklara att 

McCains militära erfarenheter framhävdes i DN så ofta. Detta pekar också på att 

personliga erfarenheter är vikiga för att bygga en politisk persona. Även dessa 

erfarenheter kan emellertid skapa begränsningar i möjligheten att vinna förtroende, 

men naturligtvis kan de erfarenheter som lyfts fram om Obama och McCain också 

skapa möjligheter att vinna förtroende. Att dessa erfarenheter behandlas i 

offentlighetens ljus så pass ofta, visar också att gränslinjen mellan de olika sfärerna är 

oseparerbara. Detta pekar också på som Corner beskriver att den privata sfären spelar 

en stor roll i utformningen av identiteten hos en politiker, både inom de politiska 

institutionerna samt den offentliga framställningen.  

6.4 Personliga tillgångar 

I en artikel lyfts McCains tillgångar fram. McCain beskrivs äga 13 bilar och lika 

många hus. Corner menar att rikedomar kan skapa begräsningar för politikers 

möjlighet att vinna förtroende. Trots att endast en artikel lyfter fram McCains bil- och 

hustillgångar, är det något som människor kan uppfatta som kränkande när en 

politiker uppfattas leva i överflöd. Eftersom att politiker skall representera folket kan 

en sådan nyhet skapa förödande konsekvenser för en kandidats möjlighet att vinna 
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förtroende. I konstrast till att McCains tillgångar lyfts fram, finns det ingen artikel 

som beskriver Obamas tillgångar. Även detta pekar på att det personliga livet som 

Corner beskriver får en stark inverkan på det politiska och offentliga livet. Thompson 

menar att det offentliga är det som är synligt eller möjligt att iaktta, det som görs inför 

allmänheten, det som är öppet för många eller alla att se eller få kännedom om. Det 

privata är tvärtom, det som inte är synligt, det som sägs eller görs i hemlighet eller i 

en begränsad grupp av människor. Det pekar också på att det är svårt att dölja privata 

angelägenheter från det offentliga. Corner menar att politikerna och folket 

runtomkring dem försöker att påverka hur politikerna skall uppfattas av allmänheten 

genom att strategiskt lyfta fram och kombinera olika saker från de olika sfärerna, 

vilket suddar ut gränserna mellan vad som är verkligt och overkligt, samt vad som är 

offentligt, privat och politik. Med största sannolikhet är detta inget som McCains 

kampanj har lyft fram själv, utan säkerligen något som en journalist eller politisk 

motståndare har grävt fram. 

6.5 Personliga intressen 

Corner menar att i relation till den offentliga och populära världen, finns det bevis för 

att den privata sfären numera används som en resurs för att producera en politisk 

identitet. Detta blir tydligt i den artikel som beskrev kandidaternas sportintressen.  

McCain uppges vara intresserad av amerikansk fotboll och baseboll, medan Obama 

uppges vara intresserad av basket och fotboll. Dessa intressen är knappast något som 

har att göra med den politik de för. Det pekar dock på att, som Hesmondhalgh & 

Evans beskriver att framträdande politiker också blir kändisar som skapas när folket 

runtomkring politikerna tvångsmässigt förser allmänheten med information om 

politikernas privata liv trots att det inte har något värde för deras offentliga roll. 

 

 
 
 
 
 
 

 37



DEN PERSONFIXERADE POLITIKEN 
   

 
7 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning är att de fysiska egenskaper 

som har lyfts fram oftast om Obama, var hans etniska bakgrund, samt hans svarta 

hudfärg. Andra egenskaper som framhölls var Obamas ringa ålder, längd och 

kroppsstorlek. De fysiska egenskaper som har nämnts oftast om McCain var hans 72-

åriga ålder. Även McCains fysiska skador som han ådrog sig från Vietnam, vita 

hårfärg och överkammade flint lyftes fram 

 

Att McCains ålder och Obamas etniska bakgrund och svarta hudfärg framhävdes så 

många gånger, pekar på att DN med stor sannolikhet anser att det var de egenskaper 

som skiljde dem från tidigare presidenter som var särskilt viktiga att lyfta fram. 

Undersökningen pekar även på att Obamas hudfärg och etnicitet, var sådana 

egenskaper som både kunde skapa möjligheter och begränsningar för honom, medan 

McCains ålder betonades som en mer begränsande egenskap. 

 

När det gäller de sociala egenskaper som framhölls är det många som endast har 

nämnts en gång. Obamas talarförmåga, karisma, intelligens och visionära ledarskap 

var de egenskaper som lyftes fram oftast. De sociala egenskaper som underströks 

oftast hos McCain var hans humör. McCain beskrevs också som en Maverick, 

sanningssägare, rebell och chanstagare.  

 

Undersökningen har visat att de olika sociala egenskaperna som framhävdes om 

kandidaterna, skiljde sig mycket från varandra och skapade därför en bild av två 

väldigt olika personer. Trots att många av de sociala egenskaperna har lyfts upp en 

enda gång, kunde dessa ha avgörande betydelse, för kandidaternas möjlighet att vinna 

förtroende, genom att vara begränsande för att vinna stöd hos en viss grupp. Flera 

sociala egenskaper som framhölls om Obama och McCain i DN, är också sådana som 

inte nödvändigtvis ses som positiva.  

 

När det gäller erfarenheter var det Obamas akademiska erfarenheter från Harvard Law 

School och Columbia University, samt erfarenheter från juridiska jobb som nämnts 

oftast. De erfarenheter som betonades oftast hos McCains var hans militära 

erfarenheter som stridspilot och krigsfånge i Vietnam.   
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Även när det gäller personliga erfarenheter skiljde sig framställningen av de båda 

kandidaterna mycket åt i hög grad. Att McCains militära erfarenheter framhävts ofta 

av DN, pekar på att personliga erfarenheter är vikiga för att bygga en politisk persona. 

De erfarenheter som DN lyfte fram om McCain och Obama kan dock, för de båda 

kandidaterna, skapa såväl begränsningar som möjligheter att vinna förtroende.  

 

De tillgångar som framhölls var McCains ägande av 13 bilar och lika många hus. I 

kontrast till att McCains tillgångar lyfts fram, finns det ingen artikel som beskriver 

Obamas tillgångar. Detta pekar på att det personliga livet får stark inverkan på det 

politiska och offentliga livet. Det tyder också på att det är svårt att dölja privata 

angelägenheter från det offentliga.  

 

De intressen som behandlades var sportrelaterade. McCain beskrevs vara intresserad 

av amerikansk fotboll och baseboll medan Obama uppgavs vara intresserad av basket 

och fotboll. Trots att detta inte har något att göra med den politik de för, pekar detta 

på att DN anser att det är något som deras läsare behöver känna till om kandidaterna. 
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8 Sammanfattande diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra och beskriva vilka personliga kvaliteter 

DN försökte associera Barrack Obama och John McCain med under den amerikanska 

presidentvalrörelsen 2008. Totalt har 38 artiklar i DN under perioden 25 augusti till 

den 4 november 2008 undersökts. DN innehöll under denna tidsperiod betydligt fler 

artiklar om presidentvalet i USA, men unikt för dessa 38 artiklar är att dessa var de 

enda artiklarna under denna tidsperiod som i texten innehöll kandidaternas efternamn 

McCain eller Obama samt artiklar där personliga kvaliteter tydligt lyfts fram. Genom 

detta urval har artiklar, där kandidaternas efternamn inte funnits med, sållats bort även 

om de handlade om presidentvalet.  Artiklar som lyfte fram personliga kvaliteter utan 

att nämna kandidaternas efternamn fanns därmed inte med i urvalet. Samtidigt fanns 

endast artiklar med i urvalet där det tydligt i texten framgår att de personliga 

kvaliteterna syftar på McCain eller Obama. Hypotetiskt kan det dock finnas artiklar 

där det finns en bild i anslutning till texten som tydligt har indikerat för läsarna att 

artikeln handlar om någon av kandidaterna. Oftast fanns dock namnet med i 

bildtexten och därmed är dessa hypotetiska artiklar med största sannolikhet få om än 

några.  

 

Det är dock i hög grad sannolikt att denna studie skulle ha givit andra resultat, 

framförallt i hur många gånger olika kvaliteter lyfts upp, om undersökningen hade 

gjorts under en annan tidsperiod eller om den undersökningsperioden hade varit 

längre. Det amerikanska presidentvalet är en mycket utdragen process där 

rapporteringen är relativt intensiv från det att primärvalen drar igång i början på året. I 

år blev den särskilt utdragen då det demokratiska primärvalet inte avslutades förrän i 

juni. I kontrast till detta kunde republikanernas kandidat McCain utropa sig som 

segrare redan i mars. Sannolikheten är därmed stor att Obama kan ha gynnats av 

detta, sett utifrån intensiteten av rapporteringen och därmed antal artiklar som lyfte 

fram personliga kvaliteter. Kandidaterna var dock inte officiellt nominerade av sina 

respektive partier före partikonventen. Det fanns många, framförallt på demokraternas 

sida, som spekulerade i huruvida en annan kandidat skulle kunna bli nominerad. Den 

tidsperiod som undersökningen är gjord under, anses därför vara väl motiverad. 
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Som tidigare nämnt hade svenskar av förklarliga skäl inte möjlighet att rösta i det 

amerikanska presidentvalet. Men det är viktigt för en amerikansk president att ha stöd 

i andra delar i världen då USA bedriver en offensiv utrikespolitik. Svenska tidningar 

har därmed en betydande roll i processen att vinna stöd i Sverige. Även fast studien 

har varit begränsad till en enda tidning så ger det en indikation på hur de båda 

kandidaterna framställts i media i Sverige. De slutsatser som dragits skall dock enbart 

ses i relation till hur DN valt att framställa kandidaterna.  

 

Vad säger då de slutsatser som kunnat dras från undersökningen? När det gäller 

fysiska egenskaper så var dessa de vanligaste förekommande kvaliteterna. Det som är 

anmärkningsvärt var att det är dessa egenskaper som var de mest uppenbara. Det är 

dock svårt att svara på varför de relativt sett var de vanligaste förekommande. 

Obamas hudfärg och etnicitet fick stort utrymme. Detta är kanske inte så konstigt då 

Obama var den första svarta och afroamerikanska personen som haft möjlighet att bli 

president i USA:s historia. Det intressanta var att McCains etnicitet och hudfärg aldrig 

sattes i kontrast till detta. Istället fick McCains ålder större utrymme än Obamas 

hudfärg och etnicitet om man räknar de senare två enskilt. Obamas ålder fick i kotrast 

till detta lite utrymme i förhållande till hur ofta McCains ålder nämndes. Det 

intressanta är att dessa egenskaper har ingenting att göra med den politik de för. Men 

det finns en stor risk att de nämnts för att dessa egenskaper har ett stort symboliskt 

värde. Detta indikerar att politiken har blivit allt mer personfixerad. Det borde vara de 

politiska förslagen som är avgörande för allmänheten när de gör sina val men så länge 

tidningar som DN framhäver sådana här egenskaper så pass ofta finns det en risk att 

dessa egenskaper tas med i bedömningen när kandidatens politiska förslag för en 

oinsatt liknar varandra. Uppenbart i DN:s artiklar var att kontrasterna mellan 

kandidaterna stod i fokus även fast de motsatta egenskaperna hos kandidaterna inte 

nämndes. 

 

När det gäller de sociala egenskaperna så nämndes många olika egenskaper hos de 

båda kandidaterna. Även de sociala egenskaperna fick stor plats i förhållande till 

andra kvaliteter. Det som är anmärkningsvärt är att de flesta journalister med stor 

sannolikhet inte haft möjlighet att träffa kandidaterna. Trots detta beskrevs 

kandidaterna på många väldigt varierande sätt. Detta visar att media har en central roll 
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i skapandet av en politikers persona. Det finns också en risk att det skapas en 

rundgång av mediering där politiska strateger försöker styra vad medierna skall 

rapportera. Flera av egenskaperna är dock uppenbara som kandidaternas talarförmåga 

och karisma om man sett de tala på TV. Men om man enbart läser DN så är det svårt 

att bedöma dessa egenskaper personligen. Något som är intressant är att flera av de 

sociala egenskaper som nämns inte nödvändigtvis behöver vara positiva. Även fast de 

nämnts en gång kan de skapa förödande konsekvenser i kandidaternas möjlighet att 

vinna förtroende. 

 

När det gäller erfarenheter var det Obamas akademiska erfarenheter och McCains 

militära erfarenheter som nämndes oftast. Relativt sett fick McCains militära 

erfarenheter mycket stor plats. Det som är intressant här är att Obamas erfarenheter 

framstod som mer solida. För många ses akademiska meriter inte som något positivt 

men inger ändå för många en viss respekt. McCain beskrevs i kontrast vara usel i 

skolan och blev snabbt nedskjuten i ett bombplan i Vietnam. Detta skapar en bild av 

en framgångsrik man och en mindre framgångsrik. I USA uppfattas militära 

erfarenheter ofta som något positivt när man tjänat sitt land. Men det är ändå svårt att 

se McCains militära erfarenheter som enbart lyckade. Självklart kan allt vändas till 

något positivt då republikanerna beskrevs försöka framhäva McCain som en 

krigshjälte. Det finns dock en risk att ett sådant försök blir kontraproduktivt.     

 

När det gäller tillgångar så visade undersökningen att dessa inte är vanligt 

förekommande.  De tillgångar som framhölls var McCains ägande av 13 bilar och lika 

många hus. Detta visar att de olika sfärerna är oseparerbara. Det visar också att det är 

svårt att dölja privata angelägenheter från det offentliga. Många anser säkert att det är 

ointressant att veta. Men denna fråga anses av många säkerligen vara högst relevant 

eftersom politiker skall representera folket. När en politiker uppfattas att de lever i 

överflöd så kan det bli förtroendefråga när en politiker t ex föreslår ekonomisk 

reglering. Det finns därmed en risk att en politiker inte riktigt kan leva hur de vill då 

de blir offentliga personer. Medier har här ett stort ansvar över vad som skrivs. Vad 

som rapporteras och skrivs kan för många läsare/tittare bli sanningar. Att DN skriver 

om detta påverkade därmed med stor sannolikhet McCains förtroende och hur han 
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uppfattas som politiker. Att DN skrev om detta ökar också sannolikheten att andra 

medier skrivit om detta under samma tidsperiod.  

 

När det gäller de intressen som behandlades var de sportrelaterade. Även här går det 

att fråga sig om det är relevant av DN att skriva om detta. Deras sportintresse har 

ingenting med den politik de för. Men sporten är viktig i USA och även i Sverige. Det 

finns många anhängare inom sporten och det är viktigt för politiker att flörta med 

sportvärlden. Det finns därför en stor risk att politikerna medvetet strategiskt försöker 

lyfta fram sina sportintressen för att skapa bilden av en politiker som mer mänsklig 

och som en av oss. Det är dock svårt att veta varför DN skriver om detta då de flesta 

svenskar säkerligen är ointresserade av vilka lag kandidaterna håller på.  Men 

förmodligen vill DN visa att kopplingarna sporten är vanlig inom amerikansk politik.  
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9 Förslag till vidare forskning 

Vad gäller undersökningens generaliserbarhet är det svårt att, utifrån denna 

undersökning, kunna dra några allmängiltiga slutsatser om hur andra medier har 

beskrivit kandidaterna. Det är också svårt att dra några slutsatser om huruvida DN, 

genom att lyfta fram olika kvaliteter, har stöttat någon presidentkandidat mer än den 

andra. Studien kan dock vara en utgångspunkt för att analysera och jämföra hur andra 

medier har valt att lyfta fram olika personliga kvaliteter. Det hade då varit möjligt att 

dra slutsatser där resultatet hade kunnat indikera att ett medium stöttat en kandidat 

mer än den andra genom att välja att lyfta fram vissa personliga kvaliteter framför 

andra.  

 

Vidare skulle resultaten från denna uppsats kunna bland annat kunna användas för att 

skapa ett kodschema till en innehållsanalys för att studera hur ofta vissa personliga 

kvaliteter har nämnts i andra medier. Uppsatsen har inte behandlat 

vicepresidentkandidaterna. McCains vicepresidentkandidat Sara Palin fick stort 

genomslag i media. Det skulle därför vara intressant att, med denna undersökning 

som grund, undersöka och jämföra vilka personliga kvaliteter som har lyfts fram hos 

vicepresidentkandidaterna kontra presidentkandidaterna. Denna undersökning har 

också enbart studerat textinnehållet. Även bilderna har en avgörande inverkan på hur 

kandidaterna uppfattas. Det skulle därför vara intressant att, i senare studier, 

undersöka vilka bilder som DN eller andra medier har valt.  
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