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Olika bilder i media på personer i maktställning 

Massmedia och tidningar leker med filmaffisch – genren. Hur påverkar det oss? Här tar jag upp två 

bilder, en svensk och en tysk. Kanske hade de som gjorde framsidan på DN den tidigare bilden från 

Der Spiegel i åtanke. 

Se nedan bild från DN 24 augusti 2014. Bilden målar upp valkampanjerna till en actionfilm. 

Tips: 

Visa bilden för dina elever med projektor, låt dem beskriva vad de ser rent objektivt först sedan kan 

de fantisera kring vad personerna på bilden har för roll i filmen. 

Visar du bilden från en iPad kan du zooma in på de olika personerna så alla vet vilken person de 

pratar om.  

Mer utförlig beskrivning om hu man går till väga finns på Mediekompassen: 

http://www.mediekompass.se/arkiv/lektionstips/lektionstips-temp/60-tidningens-bilder/1952-

nyhetsbilden-ber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilden har jag tagit själv, 
den går inte att hitta på 
Internet, vad jag vet.  

http://www.mediekompass.se/arkiv/lektionstips/lektionstips-temp/60-tidningens-bilder/1952-nyhetsbilden-ber
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Det finns en bild på Internet som heter Die Bush Krieger som jag inte får dela men du kan själv söka 

upp den. Den föreställer Bush avbildad som en Rambo som på en bioaffisch. Läs mer om den nedan 

Du kan hitta den på exempelvis: 

http://illustration-kunkel.de/die-bush-krieger-amerikas-feldzug-gegen-das-bose/ 

 

Det är en omtalad bild med USA:s förre president i fokus. Den trycktes i februari 2002 i den tyska 

tidskriften Der Spiegel ”Die Bush Krieger”. George W Bush var avbildad som en stridslysten Rambo 

med vapen i högsta hugg, vicepresident Dick Cheney som Terminator och försvarsminister Donald 

Rumsfeld som Conan Förgöraren med bloddrypande svärd. Tidningen ville visa sin avsky mot Bushs 

utrikespolitik. Reaktionen från de amerikanska makthavarna blev dock något oväntad: presidenten 

var smickrad, och den amerikanske ambassadören beställde 33 uppförstorade kopior av omslaget 

från Der Spiegel att sändas till Vita Huset. 

 

Tips: 

Låt eleverna beskriva denna. Förmodligen känner de inte igen någon av dem. De kanske inte heller 

känner till de filmer som ironin anspelar på. Berätta sedan historien bakom. 

Framsidan skapades med ironi, vad är det? Hur ska man veta när det är ironiskt och inte? 

Hur kan massmedia påverka vad vi tycker för en politiker? Kan detta påverka hur vi röstar? 

Låt eleverna skapa sin egen filmaffisch eller valaffisch 

 

Titta på våra svenska politiker hur de väljer att visa upp sig på sina hemsidor. 

Tips: 

Hur är de klädda på de olika bilderna, i vilka situationer visar de sig, män och kvinnor runt dem? 

Vilken berättelse om sig själva är det de vill berätta för oss? 

Vilken berättelse skulle dina elever vilja att det berättas om dem, försök skildra detta i bild. 

 

http://www.socialdemokraterna.se/stefanlofven 

http://val.moderat.se/fredrik-reinfeldt/ 
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