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Abstract 
 

In this thesis I’m trying to examine the meaning potential of visual elements and 
layout in a Swedish newspaper front page and the same newspaper’s website’s 
start page, drawing on theories about multimodality and social semiotics 
developed mainly by Theo van Leeuwen and Gunther Kress. The study is 
focusing on Swedish newspaper Aftonbladet and the website aftonbladet.se and 
compares these three different days. In this thesis I also try to examine what the 
newspaper communicate about its identity through the different visual 
components. My conclusion is that visual elements and layout have a great 
importance regarding what a newspaper communicate about how the news 
articles should be read, but what can be said about a company’s identity mostly 
depend on the genre the newspaper belongs to and how well the reader knows 
that particular genre. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Studier kring språket och vad det kommunicerar har länge varit vanliga. Tilltron till tal- och 
skriftspråk som våra viktigaste kommunikationsmedel har gjort att forskning kring 
alternativa kommunikationsmedel såsom föremål, färg och visuella element, och deras 
betydelse och förmåga att kommunicera, har fått lämna plats för lingvistiska studier. De två 
språklingvisterna Gunther Kress och Theo van Leeuwen menar dock att både språket och 
visuella element kan fungera som kommunikationsmedel, och att språk och visuell 
kommunikation därför har mycket gemensamt. Villkoren för kommunikation förändras 
ständigt, och trenden har kanske varit extra tydlig de senaste åren. Ursprungligen taktila 
material blir digitala och nya förutsättningar ges för att kommunicera och uttrycka sig.  
 
Förändringen har kanske varit extra påtaglig inom mediebranschen, och ett tydligt exempel 
där är tidningssektorn. Allt fler av våra stora morgon- och kvällstidningar väljer att publicera 
sina nyheter på nätet. När en papperstidning förs över till digitalt format finns det många 
möjligheter i form av grafiska element och ljud som tillkommer, men även taktila faktorer 
som faller bort. Varje medium har sina specifika förutsättningar och begränsningar. Språk 
kan inte uttrycka allt som visuella element kan uttrycka, samtidigt som visuella element inte 
kan uttrycka allt som språket förmedlar1. När man tittar på just tidningsbranschen och då 
framförallt nyhetstidningar blir designen extra viktig. Vad som presenteras på en sida och 
hur detta presenteras påverkar hur vi läser och uppfattar en nyhet. 
 
Jag menar att det är intressant att titta på hur företag väljer att uttrycka sig via vanligt 
pappersmaterial, samt via nätet, och vad de grafiska elementen snarare än texten har för 
betydelse. Vad följer med och vad behöver justeras när en produkt som funnits i ett medium 
övergår till ett annat? Hur kommuniceras ett företags identitet via två olika medium med 
olika förutsättningar? Kan vi överhuvudtaget säga något om ett företags identitet enbart 
genom att titta på artefakternas design?  
 
Många av oss har svårt att betrakta design som en form av kommunikation. Brody 
Neuenschwander skrev i Letterwork – Creative Letterforms in Graphic Design att typografi som 
grafiskt element är ett fullt utvecklat medium för att uttrycka sig, och citerar Hans-Rudolf 
Lutz Gestaltung ist auch Information 2 (design är också information). Neuenschwander talade om 
typografi, men jag menar att precis som vi människor till stor del förmedlar vilka vi är genom 
vårt utseende, så tolkar vi även in betydelser i design, och då inte minst i en tidnings 
formspråk.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syfte var att se vad de visuella elementen och layouten har för betydelse och utifrån detta 
jämföra hur en svensk tidning har utformat sin startsida respektive framsida i två olika 
medium. Jag har tittat på vad de olika layouterna och grafiska elementen kommunicerar till 
läsaren enligt teorier kring multimodalitet, och vad man genom detta kan dra för slutsatser 
                                                 
1 Se t.ex. Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). Reading Images – The grammar of visual design. London: Routledge. 
2 Neuenschwander, Brody (1993) se Leeuwen, Theo van (2005). Introducing Social Semiotics. London: Routledge. s 29 
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kring vad tidningen kommunicerar om sin identitet. Studien kan alltså på sätt och vis delvis 
ses som ett försök att pröva teorierna kring multimodalitet. För att kunna göra detta valde 
jag att fokusera på Aftonbladets papperstidning respektive Aftonbladets nättidning, 
aftonbladet.se. 
 
För att kunna utforska mitt syfte på ett bra sätt valde jag att använda mig av ett antal olika 
forskningsfrågor. Frågorna kan delas in i två delar, där den första delen rör Aftonbladets 
layout och den andra betydelsen av de grafiska elementen samt frågor kring tidningen identitet: 
 

• Hur är Aftonbladets papperstidnings framsida och nättidnings startsida utformade?  
• Vilka skillnader och likheter kan man se, och vad beror de på? 
• Hur kan layouterna tolkas? 
 
• Vad kommunicerar Aftonbladet för bild av sig själv genom layouterna och de grafiska elementen?  
• Hur resonerar man på Aftonbladet kring layoutval och tidningens identitet? 
• Stämmer den identitet man vill kommunicera överens med vad man kommunicerar enligt 

multimodalitetsteorierna? 
 
• Vad kan man dra för slutsatser om vad den grafiska utformningen har för betydelse? 

 
Jag har undersökt forskningsfrågorna utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, med 
utgångspunkt i Theo Van Leeuwen och Gunther Kress teorier om multimodalitet och 
socialsemiotik3. Jag har även till viss del studerat problematiken ur ett remedieringsperspektiv4. Jag 
redogör närmare för samtliga av dessa teorier i mitt teorikapitel. 
 

1.2.1 Avgränsningar 
Jag valde att i första hand fokusera på de grafiska elementens betydelse för 
kommunikationen, men bortse från innehållet i den skrivna texten. Jag har dock tagit hänsyn 
till vilka nyheter man har valt att ha på förstasidan i de olika medierna. Jag valde vidare att 
begränsa mig till aftonbladet.se:s startsida samt Aftonbladets framsida, detta för att ett 
mindre material förhoppningsvis skulle kunna ge mig möjligheten att göra en mer 
djupgående analys. Ytterligare en anledning till att jag valde att använda mig av enbart 
förstasidan respektive startsidan är att jag anser att tidningens innehåll i övrigt och sajten 
innehåll inte på samma sätt är jämförbara i och med sajtens hypertextuella struktur. 
Dessutom är förstasidorna intressanta eftersom de är det första som möter konsumenten, 
och på så sätt till stor del är det som avgör om tidningen är värd att köpa, respektive om 
sajten är värd att surfa vidare på. 
 

1.3 Urval och material 
Anledningen till att jag valde att titta på en tidning istället för på till exempel reklam, är att jag 
tyckte att det var mer intressant att titta på ett grafiskt material som inte på samma sätt är 

                                                 
3 Se t.ex. Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996)
4 Bolter, David Jay & Grusin, Richard (2001). Remediation – Understanding New Media. Massachusettes: The MIT Press.
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tänkt att förmedla något genom den grafiska formen, men ändå gör det. Att jag valde just 
Aftonbladet beror på att det är en av Sveriges äldsta dagliga tidningar, samt att det var den 
första svenska tidningen att publicera material på Internet.  
 
Mitt mål har varit att mitt material skulle vara så pass representativt som möjligt för 
Aftonbladet. Mitt material har bestått av Aftonbladets framsida tre dagar, samt 
aftonbladet.se:s startsida i anslutning till dessa dagar. Då nättidningens innehåll kan 
uppdateras löpande, och papperstidningens innehåll är statiskt var det svårt att veta vid 
vilken tidpunkt det är lämpligt att jämföra innehållet. Jag gjorde bedömningen att det inte 
verkade spela särskilt stor roll vilken tid på dygnet man jämförde sajten och tidningen, och 
använde mig därför av skärmdumpar av aftonbladet.se från slumpmässigt utvalda tider i 
anslutning till de dagar jag valt att analysera tidningen. Jag hoppades ändå att jag på ett bra 
sätt skulle kunna jämföra vilket innehåll man har valt att publicera på startsidan på Internet, 
samt på tidningens förstasida och hur man har valt att utforma detta innehåll. Anledningen 
till att jag valde att använda mig av tre tidningar är att layouten varierar något, och jag ville 
kunna analysera denna variation. Jag ville samtidigt ha ett så pass begränsat material att jag 
kunde jämföra de olika framsidorna. Då aftonbladet.se:s startsida är mycket lång valde jag att 
fokusera på den övre delen av sidan som är jämförbar med tidningens framsida (se bilaga 2a, 
b, c). 
 
Mitt material bestod av: 

- Tidningen Aftonbladets framsida den: 
3 maj, 2005 
5 maj, 2005  
6 maj, 2005 

 
- Skärmdumpar av aftonbladet.se:s startsida den: 

Kl. 23:40 den 2 maj, 2005 
Kl. 16:20 den 5 maj, 2005 
Kl. 10:05 den 6 maj, 2005 

 
 
1.4 Begreppsförklaring och översättningar 
De begrepp jag har valt att ta upp här används framförallt inom socialsemiotiken och i 
diskussioner kring multimodalitet. Då min översättning inte alltid är en direktöversättning av 
de engelska orden vill jag förklara hur jag har tolkat begreppen och hur jag väljer att använda 
den svenska översättningen.  
 
Resource - mening: Inom den socialsemiotiken anser man inte att ett teckens betydelse är 
förutbestämt, utan att den beror på var, när och hur tecknet används. Man försöker därför 
undvika ordet mening och ersätter det med ”resource”, det vill säga att en bild har ett antal 
olika resurser istället för ett antal olika meningar (betydelser). Jag har dock valt att ändå 
använda ordet mening men i sammansättningarna meningspotential eller meningsskapande, då 
jag anser att det är mer konkret än resurs, och då ordet resurs kommer att användas i andra, 
mer lämpade sammanhang (till exempel att någon har resurser). Ett element kan alltså ha en 
meningspotential eller vara meningsskapande. 
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Mode: Kress och Leeuwen använder ofta ordet ”mode”, främst för att beskriva till exempel 
en bild eller layouts olika delar. Jag har valt att översätta mode med kommunikationssätt eller 
element, beroende på sammanhanget.  
 
Identitet: När jag talar om identitet menar jag vad ett företag står för eller förmedlar om sig 
själva. Mitt sätt att använda ordet identitet i detta sammanhang kan jämföras med hur vi 
annars använder ordet när vi talar om individer. Min utgångspunkt är att en person, ett 
företag eller en produkt alla har en identitet som förmedlas till omvärlden genom olika 
attribut. En människas identitet förmedlas på ett otal olika sätt, medan en produkts identitet 
kommuniceras genom ett mer begränsat antal attribut. När jag talar om Aftonbladets 
identitet menar jag vad tidningen eller sajten förmedlar om varumärket genom de visuella 
och taktila elementen, samt genom layoutval. 
 

1.5 Bakgrund Aftonbladet och aftonbladet.se 
Aftonbladet grundades av Hierta år 1830, vilket gör den till en av Sveriges äldsta dagliga 
tidningar. Hierta lovade att tidningen skulle vara en oberoende tidning känd för sin snabba 
underrättelse. Redan på den tiden bestod nyheterna av vanliga nyheter blandat med att som 
första tidning skriva kritiskt skvaller om den dåvarande kungen. Kritiken mot kungen ledde 
till att Aftonbladet åtalades ett antal gånger redan under sina första år i livet. För att kungen 
inte skulle kunna dra in tidningen bytte den ständigt namn, efter 20 år hade tidningen redan 
bytt namn 26 gånger. Under första världskriget såldes Aftonbladet i all hemlighet till 
Tyskland, för att ge tyskarna möjlighet att propagera i Sverige. 
 
I mitten av 1900-talet skedde några betydande formatförändringar. Från att tidigare ha varit 
lik morgontidningarna till formatet var Aftonbladet första tidning att särprägla 
kvällstidningarnas formspråk. Aftonbladet hade som första tidning stora bilder, en 
huvudrubrik, och ett mindre format. Från att ha haft sju spalter text gick antalet ner till fem. 
 
Under 1960-talet ökade upplagan kraftigt och nådde som mest 507 000. Ökningen berodde 
bland annat på tidningens förmåga att snabbt plocka upp vad som skedde i samhället. Under 
1970-talet började dock upplagan att sjunka, och den nedåtgående trenden slutade inte 
förrän på 80-talet. Aftonbladet blev enligt dem själva en otydlig tidning som hade svårt att 
hålla isär åsikter och nyheter. Tidningens grafiska utformning ändrades även den och blev 
svartare. 1989 flyttade Aftonbladet från Klara till Globen City, och genomgick i och med det 
en teknisk revolution. Nu för tiden framställs Aftonbladet helt elektroniskt.  
 
År 1994 var Aftonbladet första tidningen att etablera sig på Internet. Etableringen innebar 
helt nya förutsättningar, då man kunde uppdatera dygnet runt och dessutom nå ut till alla, 
oberoende av var de bodde. Aftonbladets nättidning visade för första gången vinst år 1998 
och valdes samtidigt till Sveriges bästa sajt. År 2000 bildades Aftonbladet Nya Medier och 
stora satsningar på bland annat tjänster, eftertextannonsering och nya biprodukter har 
kontinuerligt gjorts sedan dess.5
 

                                                 
5 Aftonbladets historik <http://koncernen.aftonbladet.se>, hämtad 2005-04-11 
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Formmässigt har Aftonbladet naturligtvis förändrats sedan första numret 1830. Liksom de 
flesta tidningarna på den tiden var Aftonbladet svartvit med enbart text och logotypen som 
enda grafiska element (denna bestod dock också av text) (se bilaga 3). Under det senaste 
århundradet har tidningen blivit allt med multimodal och fokus ligger idag till stor del på 
färg, bild och form snarare än på text (se bilaga 1a, b, c). 
 
Sedan Aftonbladet lades ut på nätet har även denna förändrats. De flesta förändringarna har 
skett i en naturlig utvecklingsprocess för att öka användbarheten. Formatmässigt har sidan 
blivit bredare till följd av att datorskärmarnas upplösning har utvecklats. Navigeringens form 
och placering har även förändrats.6 Det som inte har förändrats sedan aftonbladet.se:s start 
är färger och tidningens logotyp.  
 
Aftonbladets policy och uppdrag är enligt citat från aftonbladet.se att: effektivt konkurrera på 
tidningsmarknaden, internet och i andra mediekanaler. Aftonbladet ska aktivt och kritiskt granska 
samhälle och makthavare, driva opinion och ge journalistisk service. Aftonbladet ska ge röst åt vanligt folk. 
Dess journalistik ska vara sann och saklig, åsikter ska skiljas från fakta. Aftonbladet är oberoende 
socialdemokratisk. Detta avspeglas i ledarredaktionens material, inom vida ramar också i 
kulturredaktionens. Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller samarbetspartners, får 
hindra Aftonbladet att skildra verkligheten så ärligt det står i mänsklig makt.7
 

1.6 Tidigare forskning 
Det har tidigare bedrivits en del forskning med liknande teman, dock inget med precis 
samma fokus som jag har. De som framförallt har varit viktiga inom området är Gunther 
Kress och Theo van Leeuwen vars teorier kring socialsemiotik och multimodalitet jag har 
grundat en stor del av min uppsats på. Kress och Leeuwen har bland annat studerat bilders 
meningsskapande, multimodalitet och lärande, och multimodalitet i tidningar. Kress är 
professor i engelska vid Institute of Education vid Londons universitet och undervisar bland 
annat i mediestudier.8 Leeuwen har studerat lingvistik och var tidigare film- och TV-
producent i Holland och Australien. Sedan dess har han undervisat på kurser i större delen 
av Europa, och är idag professor vid centret för språk och kommunikation vid Cardiff 
University i England.9    
 
Mary Macken-Horarik föreläser på lärarutbildningen vid University of Canberra och har 
skrivit om multimodalitet, bild och text i Interacting with the multimodal text: reflections on image 
and verbiage in ArtExpress. Hennes fokus låg på interaktivt meningsskapande i två olika 
konstprojekt på en utställning. Macken-Horarik analyserade bildens och textens samverkan i 
en meningsskapande process, med utgångspunkt i Kress och Leeuwens teorier kring 
multimodalitet och multimodalt meningsskapande. Macken-Horariks artikel och min uppsats 
har på sätt och vis ett liknande tema, men hennes kunskapsintresse ligger framförallt i att 
utveckla ett analytiskt redskap som kan göra de multimodala elementens möjligheter och 
begränsningar mer uppenbara för studenter i olika åldrar. Macken-Horariks utgångspunkt i 
artikeln är att åskådaren av ett konstverk har tillgång till olika men kompletterande 

                                                 
6 Smedshammar, Catarina (2001). D-uppsats: Omdesignen av www.aftonbladet.se. Otryckt. 
7 Aftonbladets policy <http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy.php>, hämtad 2005-04-11 
8 Se t.ex. <http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms/get.asp?cid=4441&4441_0=5194>, hämtad 2005-04-27 
9 Se t.ex. <http://www.cardiff.ac.uk/encap/staff/vanleeuwen.html>, hämtad 2005-04-28 
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meningspotentialer i varje element, det vill säga att de olika elementen kan förmedla olika 
saker till åskådaren. 10

 
Anders Marner har jag stött på många gånger när jag har letat efter svensk forskning på 
området. Marner är aktiv som universitetslektor vid institutionen för estetiska ämnen på 
Umeå Universitet och har bland annat skrivit artiklar om multimodalitet, och semiotik och 
reklam men forskar annars med fokus på läroprocesser. I sin artikel om semiotik och reklam 
behandlar Marner bland annat multimodalitet i reklam och han problematiserar även 
sändande och mottagande av budskap. 11

 
Anna-Malin Karlsson och Per Ledin har skrivit en artikel om multisekventiella texter, 
multimodalitet och visuellt meningsskapande som publicerades i Human IT (nättidning 
publicerad av centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv vid Högskolan 
i Borås) år 2000. Både Karlsson och Ledin är aktiva vid Institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet. Deras huvudsakliga ansats i den ovannämnda artikeln är att visa på 
texters egenskaper i dagens samhälle. Fokus ligger på ett resonemang om att tidnings- samt 
hemsidetexters multisekventialitet beror på hur texterna utnyttjar det semiotiska rummet 
snarare än på det medium de existerar i.12

 
 

2 Teori 
I detta kapitel redogör jag för de teorier min studie i olika mån är beroende av. Störst fokus ligger på 
socialsemiotik samt multimodalitet, då dessa teorier är viktigast för mitt metodval och min analys. Kapitlet 
inleds med en förklaring av socialsemiotik som följs av en mer ingående beskrivning av multimodalitet. 
Kapitlet avslutas med en kortare redogörning för begreppet remediering.   
 

2.2 Socialsemiotik 
Socialsemiotiken utvecklades från början av Michael Halliday. Halliday fokuserade på språket 
och dess socialsemiotiska dimensioner. Han menade bland annat att vi i olika kontexter har 
olika lingvistiska val, och beroende på vilka val vi gör skapar vi olika mening. Även 
grammatik såg han som ett medel för meningsskapande, snarare än som ett system för att 
bygga korrekta meningar.13 Med inspiration från Hallidays socialsemiotiska syn på språket 
och de studier han genomförde fortsatte Gunther Kress och Theo van Leeuwen att utveckla 
socialsemiotiken, men nu med fokus på de visuella elementen snarare än på språket. 
Lingvistik och semiotik är dock tillsammans viktiga nyckeldelar i utvecklingen av 
socialsemiotiken14. Kress och Leeuwen har de senaste åren varit ledande inom utvecklingen 
av socialsemiotiken. 
                                                 
10 Macken-Horarik, Mary (2004). Interacting with the multimodal text: reflections on image and verbiage in ArtExpress [PDF], 
<http://vcj.sagepub.com/cgi/reprint/3/1/5> , hämtad 2005-04-23 
11 Marner, Anders (1998). Semiotik och reklam [Elektronisk], 
<http://www.educ.umu.se/~marner/avhandling%20l%E4nk/reklam%20&%20sem%20utan%20not,%20webb.htm>, 
hämtad 2005-04-23 
12 Karlsson, Anna-Malin & Ledin, Per (2000). Cyber, hyper och multi - några reflektioner kring IT-ålderns textbegrepp [PDF], 
<http://www.hb.se/bhs/ith/23-00/amk.htm>, hämtad 2005-04-23 
13 Leeuwen, Theo van (2005). ss. 3-5  
14 Gunther Kress föreläsning 2005-04-11: Multimodality as an aspect of learning. Lärarhögskolan i Stockholm 

 6



 
Det som skiljer socialsemiotiken från de traditionella semiotiska skolorna, såsom Pierce och 
Saussures skolor, är att fokus inte i samma mån ligger på tecknet. Fokus inom 
socialsemiotiken ligger snarare på hur människor anpassar användandet av semiotiska 
resurser för att producera och tolka kommunikativa artefakter i specifika sociala kontexter.15 
De menar att de tidigare semiotiska skolorna gärna lade en förutbestämd mening i olika 
tecken, medan de själva förespråkar ett annat synsätt: 
 
the sign is not the pre-existing conjunction of a signifier and a signified, to be recognized and used en bloc, in 
the way signs are usually defined in semiology, but a process of sign making in which the stratum of the 
signifier and the stratum of the signified are relatively independent of each other.16

 
Socialsemiotiken anser alltså inte att antalet potentiella meningar ett tecken kan inneha 
begränsas av ett förutbestämt system, utan att de potentiella semiotiska meningarna 
begränsas av de semiotiska resurser som är tillgängliga för en person vid en viss tid i en viss 
social kontext. Kress och Leeuwen tar som exempel ett barn som ska går upp för en brant 
backe och säger ”this is a heavy hill”, medan det korrekta hade varit att säga ”this is a steep 
hill”. Barnet har dock funderat över hur han upplever vandrandet upp för backen och 
använder det ordförråd han har tillgängligt för att få sig förstådd.17 Formuleringen är 
måhända inte helt rätt att använda men han har skapat sina egna resurser och gjort sig 
förstådd. Detta exempel handlade om meningsskapande inom lingvistiken men kan med 
lätthet appliceras även på visuellt meningsskapande. 
 
Socialsemiotiken bygger även mycket på det jag diskuterade i min inledning, hur vi 
kommunicerar med olika medel. Oavsett om vi för en konversation med någon, spelar musik 
eller producerar en visuell artefakt så kommunicerar vi samtidigt något i den sociala kontext 
vi befinner oss. 
 
Kress och Leeuwen har delvis inspirerats av Barthes. Barthes anser dock att semiotiska 
element alltid på ett eller annat sätt är beroende av text eftersom ett visuellt element har för 
många möjliga betydelser. Han såg två typer av text-bild relationer, den första typen kallade 
han relay. Relay innebar att olika saker kommuniceras av texten och bilden, och att de 
tillsammans skapar ett fullständigt meddelande. Den andra typen av text-bild relation innebär 
att bilden och texten kommunicerar samma sak och på så sätt preciserar till exempel texten 
bildens betydelse. Kress och Leeuwen tar avstånd från detta tankesätt om text- och 
bildkoppling och framhäver istället att bild och text kan vara fristående från varandra. En 
koppling finns mellan bilden och texten men varken bilden eller texten är beroende av 
kopplingen.18

 
Vidare har socialsemiotiken bidragit med nya idéer kring visuell representation gällande 
bland annat huruvida man kan se elementens placering, inramning, synlighet, modalitet och 
typografi som meningsskapande. Till exempel placeringens betydelse hade tidigare bara 
studerats inom konsten, och då ur ett estetiskt perspektiv. Exempelvis anses ett element få 

                                                 
15 Leeuwen, Theo van (2005). ss. 3-6, 47-49 
16 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 6-7 
17 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 7-8 
18 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 18-19 
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olika betydelse beroende på var det placeras.19 Jag kommer att gå igenom innebörden och 
tolkningsmöjligheterna av de ovan nämnda attributen under nästa rubrik, ”multimodalitet”. 
 
Socialsemiotiken erbjuder inte några färdiga svar, utan den erbjuder snarare idéer för att 
formulera frågor och sätt att leta efter svar. Detta krävs eftersom varje kontext är mer eller 
mindre unik, men det bidrar också till att tolkningen lämnas till mig som inte är expert på 
området. Vissa riktlinjer finns dock, och de olika genomgångarna av socialsemiotik innehåller 
rikligt med exempel för att illustrera hur socialsemiotiken kan användas konkret.  
 
Socialsemiotiken lägger även en stor betydelse vid producenten, som i många fall antagligen 
inte är lika analytisk vid sitt skapande som man inom socialsemiotiken antar. Många val beror 
troligen på en medveten eller omedveten kunskap om vad olika element, färger, 
positioneringsval (osv.) förmedlar genom att producenten själv tolkar sin artefakt.  
 

2.2 Multimodalitet 
Multimodalitet är nära förknippat med, och nästan oskiljbart från, socialsemiotiken. Kress 
menar att multimodalitet egentligen inte är en teori, utan att det används inom en mängd 
områden. När man fokuserar på multimodalitet och hur mening skapas inom semiotiken 
används socialsemiotiken som teori och multimodalitet som ett sorts ramverk.20

 
Med multimodalitet menas att flera olika element såsom text, bild, ljud och layout 
tillsammans skapar mening. De olika kommunikationssätten (”modes”) ses som en helhet 
och skapar mening genom sin sammansättning, snarare än att skapa mening var och en för 
sig. Från att förr ha varit monomodala går idag utvecklingen mot att medier blir allt mer 
multimodala. Som exempel kan ges att skolböcker i mitten av 1900-talet nästan uteslutande 
bestod av text. Idag är skolböcker uppbyggda på ett helt annat sätt, med en kombination av 
bilder, figurer och text vilka kan anses uttrycka olika saker. Vissa saker går inte att beskriva 
enbart genom text utan stöd av en figur eller bild, medan andra endast kan sägas med ord.21 
Kress menar att om elementen kan säga saker som inte står i texten är språket bara en del i 
meningsskapandet. Alla de olika kommunikationssätten (”modes”) är partiella 
respresentationer av världen, och är bäst på att representera olika saker. 
 
För att illustrera hur element kan skapa betydelse kan man ge ett exempel på hur layout, och 
då mer specifikt på hur avstånd, kan skapa betydelse. En flicka har ritat en bild där hon själv 
står mitt mellan sina föräldrar. Bilden kan tolkas på många olika sätt (speciellt om man tar 
hänsyn till andra element, såsom vilka färger som används och vad som finns runt omkring 
personerna) men de flesta av oss skulle antagligen säga att bilden illustrerar en trygg 
kärnfamilj. Om flickan å andra sidan ritar en bild där hon själv står ytterst bredvid mamman, 
och pappan står på andra sidan mamman tolkas bilden annorlunda i och med att ett avstånd 
har skapats mellan pappan och dottern.22

 

                                                 
19 Jewitt, Carey & Oyama, Rumiko (2001). Visual meaning: A social semiotic approach. I Leeuwen, Theo van (red.) & 
Jewitt, Carey (red.) The Handbook of Visual Analysis. London: SAGE Publications. ss. 134-156 
20 Gunther Kress föreläsning 2005-04-11 
21 Gunther Kress föreläsning 2005-04-11 
22 Exemplet med teckningen togs upp av Gunther Kress på föreläsning 2005-04-11. Inga tolkningar gjordes dock då. 
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Trots att man inom socialsemiotiken anser att en symbols innebörd är situationsberoende, 
samt beroende av producentens resurser och behov, har Kress och Leeuwen tagit fram 
riktlinjer för ett antal olika visuella komponenter, och hur de kan tolkas i en multimodal 
komposition. Jag kommer att redogöra för några av komponenterna nedan. De tre första 
punkterna jag tar upp är kompositionsfaktorerna informationsvärde, inramning och grad av 
framträdande. Den efterföljande faktorn, stil, är fristående och hör inte till någon särskild 
grupp. Den sista punkten, färg, nämns i vanliga fall inte som en enskild punkt när man 
behandlar multimodalitet. Jag tycker dock att det är en viktig aspekt som kan ha stor 
betydelse för vad en layout/artefakt kommunicerar. Jag har därför valt att lägga färg som en 
egen rubrik och kommer här även att ta vara på teorier kring färg som faller utanför 
Leeuwens och Kress litteratur. 
 

2.2.1 Informationsvärde 
Informationsvärde benämns på engelska som ”information values”. Begreppet innebär att en 
texts informationsvärde är beroende av hur elementen placeras i en viss komposition. Kress 
och Leeuwen ser tre slags placeringar med vardera två möjligheter; uppe eller nere, till höger 
eller vänster samt i marginalen eller mitten.  
 
Om ett element i en layout placeras långt upp på sidan och ett annat långt ner presenteras 
det första som det ideala, hur det skulle kunna vara, och det andra som det verkliga, hur det 
är. I exempelvis en reklamannons kommunicerar ett element långt upp ett löfte (”ideal”, ofta 
en bild av någon som använt produkten), medan ett element som är placerat under 
kommunicerar mer konkret fakta (”real”, ofta en beskrivning av produkten). Det översta 
kommunicerar ofta en känsla medan det nedre beskriver verkligheten. I en artikel med bild 
och text presenteras den övre delen som det huvudsakliga budskapet medan den nedre 
presenteras som en kommentar till denna. Det finns sällan någon visuell koppling mellan 
delarna, utan snarare utgör de ofta en kontrast.23  
 
Systemet med ”ideal” och ”real” kan enligt mig ofta kännas lite motsägelsefullt. Ett exempel 
är hur layouten skapar betydelse i en uppsats som den här. Om jag väljer att ha bilder 
rekommenderas att jag har bildtexten under bilden, men har jag en tabell eller ett diagram 
ska texten vara ovanför bilden. Bilden presenteras i första fallet som det ideala, essensen av 
meddelandet, och texten i sin tur en konkret beskrivning eller förklaring. I andra fallet har 
texten huvudrollen men diagrammet fyller sin roll som bevisning. Varför skulle 
diagramtexten vara mer ideal än bildtexten? Å andra sidan väljer många att lägga diagram- 
och tabelltext underst trots de rekommendationer som finns. Om man dessutom väljer att 
bortse från bildtexten och fokuserar på förehållandet mellan bilden och brödtexten i ett 
dokument kan man se att bilden ofta läggs längst ner, och då stämmer resonemanget kring 
placeringens betydelse bättre. 
 
Går man vidare till nästa förhållande menar Kress och Leeuwen att ett element som placeras 
till vänster presenteras som det givna, något läsaren redan visste, medan det till höger i en 
layout (eller bild osv.) presenteras för läsaren som något nytt som inte har accepterats ännu. 
Det givna innebär alltså något betraktaren redan visste eller något den känner igen och det 

                                                 
23 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 186-201  
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nya är då motsatsen och således något som betraktaren kommer att ge extra mycket 
uppmärksamhet. 24

  
Om ett element placeras i mitten eller i marginalen har också betydelse. Om man placerar ett 
element i mitten och de andra elementen runt omkring, innebär det att det centrala elementet 
framställs som kärnan av det som sägs på hela sidan. Elementen i marginalen är beroende av 
det centrala elementet och får sin mening från detta. Det centrala objektet är alltså avgörande 
för hur elementen i marginalen kommer att tolkas.25

 

2.2.2 Inramning 
Inramning används för att binda samman eller dela upp element visuellt i en layout. Det 
finns många olika typer av inramning, exempelvis kan man använda en tjock eller tunn ram, 
rama in med hjälp av tomt utrymme eller genom att använda färg, form eller visuell rytm. 
Två element kan alltså framstå som uppdelade på flera olika sätt och både till exempel 
inramning, kontrast eller ett visuellt avbrott kan kommunicera samma sak. På samma sätt 
kan element knytas ihop i en layout på flera olika sätt.26

 
Vad de olika elementen betyder blir tydligare i en kontext, och genom att man ser till 
helheten och kombinationen av de olika elementen. Man kan dock inte bortse från att 
inramning eller separation ofta inte betyder mer än ”det här hör ihop” eller ”det här hör inte 
ihop”. Många gånger kan man se att inramning används för att skilja eller sammanfoga olika 
typer av information. Det som är intressant att titta på är enligt mig vad producenten valt att 
rama in respektive särskilja i en viss kontext, och hur man väljer att göra detta i olika 
sammanhang. I en text kan man till exempel vilja särskilja historisk information från 
nutidsinformation om ett ämne. I reklamsammanhang används olika typer av inramning ofta 
för att skilja på det jag under informationsvärde kallar ”real” och ”ideal”, det vill säga 
drömbilden man vill ge konsumenten och det reklamprodukten faktiskt är.  
 
Element kan dessutom vara mer eller mindre sammanbundna och mer eller mindre 
uppdelade. 27

 

2.2.3 Grad av framträdande 
Grad av framträdande har jag valt att kalla det Kress och Leeuwen kallar ”salience”. Grad av 
framträdande handlar, som namnet antyder, om att göra vissa element mer eller mindre 
iögonfallande än andra. Detta kan göras på flera olika sätt. Till exempel kan man med hjälp 
av olika typer av kontrast såsom färgkontrast eller storlekskontrast göra att åskådare lägger 
märke till ett element. Man kan även använda överlappande element. Beroende på hur 
omgivningen runt om elementet ser ut kan effekten åstadkommas på ytterligare ett flertal 
olika sätt. Hur framträdande ett element är i en layout avgörs omedvetet av läsaren själv, 
olika element blir olika tunga i läsarens ögon, och på så sätt också mer eller mindre 

                                                 
24 Leeuwen, Theo van (2005). ss. 204-205 
25 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 203-209 
26 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 214-218 
27 Leeuwen, Theo van (2005). ss. 6-14  
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framträdande. Graden av framträdande skapar en sorts hierarki i layouten, och vissa element 
blir på så sätt viktigare än andra. 28

 
Jag nämnde tidigare att man inom socialsemiotiken ser de multimodala elementen som en 
helhet, och att de skapar mening tillsammans. I fallet med hur framträdande ett element är 
blir det högst aktuellt. Hur framträdande ett element är kan i många fall få större betydelse 
än elementets placering när det gäller informationsvärde, men oftast beror det på ett samspel 
mellan placering och (t.ex.) kontrast. Ett element blir tyngre ju högre upp det flyttas, och 
dessutom tyngre ju längre åt vänster det flyttas. Samtidigt är ett stort element ofta mer 
framträdande än ett litet. 
 
Tillsammans skapar alla elementen i en layout ett centrum som inte behöver vara samma 
som den faktiska mitten på sidan. Centrumet blir olika just beroende på de olika elementens 
visuella vikt. Balans är betydelsefullt i en layout eftersom centrumet ofta är det som kommer 
att presenteras för läsaren som den viktigaste informationens centrum, och på så sätt visar 
var läsaren bör rikta sin uppmärksamhet.29

 

2.2.4 Stil 
Leeuwen behandlar tre olika stiltyper i Introducing social semiotics; 30 individuell stil, social stil 
och livsstil, vilka han menar kan kombineras på olika sätt. Leeuwens genomgång av stil 
behandlar framförallt olika typer av kläd-, skriv- och språkstil som främst kan appliceras på 
människor. Det finns dock vissa aspekter av stildiskussionen som även är intressant för mig. 
Jag anser att stil till viss del kan appliceras på Aftonbladet eftersom jag menar att det är en 
artefakt som kommunicerar och uttrycker saker.  
 
Exempel på olika stildimensioner är val av typsnitt, val av färg och att skilja sig från normen. 
Alla dessa har betydelse för vad en artefakt (i mitt fall Aftonbladet) kommunicerar, det vill 
säga hur användaren eller läsaren uppfattar produkten. Vilka typsnitt man väljer att använda 
sig av anses avslöja mycket om en persons personlighet,31 och jag menar att det på samma 
sätt borde kunna kommunicera en del om ett företag eller, som i min studie, en tidning. 
Även vår handstil tolkas ofta på olika sätt. Handstilen har en mängd olika kommunikativa 
attribut, och det har även ett typsnitt.  
 
Vi har hundratals typsnitt att välja mellan, och när vi ska uttrycka oss gör vi ett medvetet val. 
Typsnitten består bland annat av en tyngd eller tjocklek som kan jämföras med hur hårt vi 
trycker när vi skriver, och typsnittets stil kan vara snirklig eller rak, handstil eller mekanisk 
stil osv. Typsnittets stil kan även vara metaforiskt i den bemärkelsen att typsnittet 
representerar det ord det tecknar, till exempel skulle ordet ”smoke” kunna skrivas med ett 
rökliknande halvtransparent typsnitt. Typsnittets stil i till exempel en logotyp eller ett 
reportage kan även ge konnotationer hos konsumenten och på så sätt kommunicera något 
om företaget som står bakom logotypen, eller säga något om vad reportaget handlar om.32     

                                                 
28 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 212-213 
29 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1996). ss. 212-213 
30 Leeuwen, Theo van (2005). ss.139ff 
31 Leeuwen, Theo van (2005). s. 29 
32 Leeuwen, Theo van (2005). ss. 34-36 
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I likhet med mitt resonemang ovan resonerar många forskare idag. Bland annat Leeuwen 
menar att ett ord har två meningar. Den första meningen är ordbilden, det vill säga ordets 
innebörd. Den andra meningen är den typografiska bilden vilket innebär vad ordet förmedlar 
visuellt. Det nya tankesättet kring typografi som visuellt meningsskapande har förändrat hur 
man kan använda sig av, och se på typografi idag. Leeuwen menar att: The reason for all this is 
that new demands are made on typographic meaning. Typography is called upon to express new kinds of 
things, for instance the 'identities' of films, music and companies etc.33

 
Eva Jais-Nielsen talar om två olika typer av typografi, och hennes resonemang ligger nära 
Leeuwens. Den första typen av typografi Nielsen nämner är kommunikativ typografi och 
den andra är expressiv typografi. Den kommunikativa typografin ses bara som ett verktyg för 
att förmedla innehållet i en text och har således ingen egen betydelse, medan det i den 
expressiva typografin är formen som förmedlar snarare än innehållet. Den expressiva 
typografin kan likställas med det jag tidigare benämnt som ordets typografiska bild, medan 
den kommunikativa typografin snarare representerar ordbilden.34 Nielsen menar alltså att det 
finns två olika typer av typografi, medan Leeuwen menar att varje ord både har en expressiv 
och en kommunikativ mening. 
 
Jag tror att man beroende på sammanhang och intresse kan välja att se på typografi som 
Leeuwen eller som Nielsen. I mitt fall anser jag att det är intressant att se på all typografi som 
ett medel för två typer av visuell kommunikation i likhet med Leeuwens resonemang. 
 

2.2.5 Färg 
Som jag tidigare nämnt är färgval en typ av stildimension som kan ha stor betydelse för vad 
en tidning kommunicerar till sina läsare. Färg uppfattas snabbare av ögat än vad text gör, 
vilket gör att färgkodning av olika slag lämpar sig väl vid många typer av visuell 
kommunikation. Färg kan bland annat användas för att framkalla känslor, för att binda 
samman olika grafiska element, fånga uppmärksamhet och för att urskilja eller utmärka 
något. Färgval är ofta en viktig del i ett företags grafiska profil just eftersom konsumenten 
har lätt att koppla ihop färg med till exempel företag. 35  
 
Olika färger anses förmedla olika saker och ge olika fysiologiska reaktioner hos oss 
människor. Genom att påverka vårt undermedvetna framkallar färger betydelser och 
känslor.36 I en layout kan färg användas till exempel för att dra åskådarens ögon mot den 
viktigaste informationen på sidan. Färg kan även ge symboliska konnotationer till ett företags 
logotyp och grafiska profil. Den kan även hjälpa till att framhäva företaget och på så sätt 
göra det lättare att minnas och urskilja från mängden.37 
  
Hur vi uppfattar olika färger är till stor del kulturbundet. I vår västerländska kultur kan olika 
färger naturligtvis tolkas olika beroende på sammanhang, och det kan även variera från 

                                                 
33 Leeuwen, Theo van (2005). s. 29 
34 Jais-Nielsen, Eva (2004). Tidskriftsdesign. Stockholm: Ordfront. ss. 228-229 
35 Jais-Nielsen, Eva (2004). ss. 301-303 
36 Ryberg, Karl (1991). Färger i vardagsliv och terapi. Västerås: ICA Förlaget AB. s. 65 
37 Day Comunications (2001). Color talks. <http://www.fastzone.com/artb-3.htm>, hämtad 2005-05-01 
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person till person hur man uppfattar en färg. Karl Ryberg menar att färg påverkar oss både 
psykiskt och fysiskt, och således påverkar färgerna vårt beteende till exempel genom att 
skapa köplust, lugn eller aptit38. 
 
Kress och Leeuwen diskuterar färgen som mode, eller kommunikationssätt. De menar att färg 
innehar ett flertal olika semiotiska möjligheter, exempelvis kan en färg konnotera ett visst 
material, väder, humör eller föremål. Samtidigt ger färg synintryck och har genom att den ger 
psykologiska och fysiologiska reaktioner även en sensorisk verkan. Vår relation till färg är 
alltså både kulturell och psykologisk, och på grund av detta skapas både psykologiska och 
kulturella meningar genom användandet av färg.  
 
Färgen får sin specifika betydelse som kommunikationssätt genom att den inte skulle kunna 
översättas till text eller något annat element utan att förlora delar av sin betydelse: hearing the 
word blue is not the same as seeing a deeply saturated blue. The meaning-associations capable of being set up 
visually are simply not those which can be set up verbally.39 Kress och Leeuwen behandlar framförallt 
färganvändning i bilder och layouter där färgvalet varierar som i månatliga inredningsmagasin 
där färgvalet beror på typ av reportage, årstid och så vidare. Aftonbladet använder inte färg 
på samma sätt utan de har en konstant färgsättning på de olika elementen i layouten. Kress 
och Leeuwen erbjuder ingen mall för vad olika färger förmedlar eller hur de kan tolkas av 
åskådaren, det gör dock Karl Ryberg som ger ett flertal exempel på hur färger tolkats 
historiskt och hur de uppfattas idag, samt vilka psykiska och fysiologiska effekter de har på 
åskådaren. De färger jag har valt att ta upp här är primärfärgerna blått, rött, gult och grönt 
samt svart och vitt. 
 
Blått symboliserar fromhet, auktoritet, idealism, sanning och tradition. Blått används ofta 
inom exempelvis bankvärlden och industrin för att symbolisera konservatism och prestige 
(se till exempel Volvo, Handelsbanken, Saab). Blått är även känt för sina lugnande effekter.40

 
Rött ger ofta krigiska tankekopplingar och används ofta för att visa på revolutionära eller 
omvälvande uppsåt. Rött används dessutom för att påkalla uppmärksamhet till något som är 
brådskande eller viktigt. Till skillnad från den blåa färgens lugnande effekt aktiverar röd färg 
åskådaren och skapar entusiasm och aktivitet. Ryberg skriver att rött ofta används i 
restauranger för att den ökar aptiten, samt att den används på pubar och casinon på grund av 
dess förmåga att öka vår vilja att spendera pengar. Rött används för att symbolisera 
ytterligare ett flertal olika betydelser såsom hetta, sexualitet, kraft, mod och impulsivitet.41

 
Gult är ett viktigt inslag i Aftonbladets grafiska profil. Ryberg framhäver att gult sällan har 
haft en positiv betydelse bortsett från att den uppenbart konnoterar solen. Ur historisk 
synpunkt är gult svekfullhetens och smittans färg. Detta beror delvis på att Judas sägs ha 
burit gult vid nattvarden, med även att pestfanan pryddes av den gula färgen. Från engelskan 
kommer ytterligare ett antal uttryck där den mindre positiva symboliken i den gula färgen 
framhävs, såsom att vara ”yellow”, det vill säga en feg människa, eller ”yellow press” som 

                                                 
38 Ryberg, Karl (1991). ss. 41ff 
39 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (2001). Multimodal Discourse – The modes and media of contemporary communication. 
London: Arnold. s. 27 
40 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
41 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
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syftar på dålig journalistik. Gult ses dock även ofta som logikens, nyfikenhetens och 
klarhetens färg. Den rekommenderas som väggfärg i bibliotek och skolor på grund av dess 
mentalt stimulerande egenskaper, och dess förmåga att höja vakenhetsnivån.42

 
Grönt är ofta tätt förknippat med miljö, natur och jordbruk, men den har också haft en 
viktig historisk användning inom religion där den setts som segerns och trefaldighetens färg. 
Ett antal uttryck har även myntats med utgångspunkt från den gröna färgens symbolik med 
det oerfarna, som exempelvis ”att vara grön” och ”gröngöling”. Grönt är även tätt 
förknippat med rikedom och används globalt som framsläppningsfärg i trafikljus. Färgen är 
ofta använd inom den medicinska världen som till exempel som färg på operationsdukar på 
grund av att den inte påverkar oss fysiskt till skillnad från färger såsom blått och rött. 
Slutligen är mörkgrönt på vitt den mest lämpliga färgkombinationen för korta viktiga 
meddelanden eftersom kombinationen anses ge högst läsbarhet.43

 
Svart är en neutral färg men används ofta som symbol för död, sorg, laglöshet och ondska. 
Färgen innehar även en viss auktoritetssymbolik.44 Vid användandet av svart i grafik sker 
användandet antagligen oftast på grund av färgens neutrala egenskaper. 
 
Den sista färgen jag har valt att ta upp är vitt, vilken även den i likhet med den svarta färgen 
är neutral. Vid symbolisk användning får vitt representera det skira, oskyldiga och rena.45

 
Generellt sett ser Ryberg en tendens att exklusiva produkter använder dämpade och diskreta 
färger, medan starka färger ofta ses som billigare. Historiskt har dock starka färger 
symboliserat makt, hälsa och kvalitet. Vändning, menar Ryberg, kom vid den franska 
revolutionen då man fick en skeptisk inställning till det gamla, och därför började använda 
färger på ett annat sätt.46

 
 
2.3 Remediering 
Begreppet remediering myntades av Jay Bolter, professor i nya medier vid amerikanska 
Georgia Institute of Technology. Tillsammans med Richard Grusin har han spridit sina 
teorier kring remediering i boken Remediation: Understanding New Media.47 Remediering handlar 
om hur nya medier remedierar eller återanvänder andra, ofta äldre, medier. Det kan handla 
om att låna både form och innehåll. Bolter och Grusin menar att ett nytt medium aldrig är 
helt nytt, utan att det alltid återspeglar äldre medium eller kommunikationsformer, och att 
man kan se spår av de äldre medierna i så gott som alla nya medier. Filmen remedierar fotot, 
medan fotot i sin tur remedierar måleriet. Även existerande medier kan förnyas och då låna 
innehåll eller form från samtida medier. 
 
I samband med diskussionen kring remediering tar Bolter och Grusin upp begreppen 
immediacy och hypermediacy som kan vara relevanta att nämna. Begreppen hänger tätt ihop 

                                                 
42 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
43 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
44 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
45 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
46 Ryberg, Karl (1991). ss. 28-29 
47 Bolter, David Jay & Grusin, Richard (2001) 
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trots att de egentligen är motsägelser: Hypermedia and transparent media are opposite manifestations 
of the same desire: the desire to get past the limits of representation and to achieve the real.48 Med “real”, 
eller “verklig” menar Bolter och Grusin att användarens upplevelse ska resultera i: an 
immediate (and therefore authentic) emotional response 49. 
 
Genom immediacy försöker man skapa en verklig upplevelse genom att göra mediet så 
osynligt eller transparent som möjligt och därmed skapa en autentisk känsla. Målet är att vi 
inte ska märka av mediet alls. Ett välanvänt exempel på immediacy är virtual reality. 
 
Hypermediacy är i sin tur ett annat sätt att angripa mediet på. Hypermediacy försöker inte få 
oss att glömma mediet, utan försöker istället skapa en verklig upplevelse i sig där mediet är 
upplevelsen. För att åstadkomma detta används en kombination av en mängd olika element, 
såsom ljud, bild och video som tillsammans skapar en sensorisk upplevelse. 
 
En för min studie intressant diskussion, är Bolter och Grusins diskussion om olika typer av 
remediering. De menar att det inte enbart handlar om att återanvända eller återspegla gamla 
medier, utan att man återspeglar olika delar av gamla medier och på olika sätt beroende på 
vad man har för syfte. Exempel på syften kan vara att tävla med ett annat medium, göra ett 
annat medium tillgängligt på ett nytt sätt, eller att förbättra eller komplettera ett äldre 
medium.50 Att förflytta en traditionell papperstidning till ett nytt medium kan alltså ha flera 
syften, man behöver därför inte nödvändigtvis vilja förflytta alla kvaliteter som fanns i det 
ursprungliga mediet till det nya. Målet behöver inte vara att uppfylla precis samma funktion i 
båda medierna och man kan således ta tillvara på olika kvaliteter. 
 
 
3 Metod 
I mitt metodkapitel börjar jag med att redogöra för mitt metodval, för att sedan gå vidare in på mitt 
tillvägagångssätt. Slutligen diskuterar jag kring begreppen validitet och reliabilitet, samt behandlar förväntade 
resultat. 
 
Analys och metod är inom mitt forskningsområde så gott som oskiljbara. För att hitta en 
lämplig metodik som kunde hjälpa mig att ta fram data som kunde ligga till grund för att 
besvara mina frågeställningar tog jag hjälp av Gillian Rose Visual methodologies51 och Klaus 
Bruhn Jensens A handbook of media and communication research52. Rose och Jensen tar upp ett 
antal olika metoder som de anser kan vara till hjälp när man har som syfte att utforska och 
tolka visuella material. Av dessa metoder valde jag att använda mig av den multimodala 
diskursanalysen. 
 

                                                 
48 Bolter, David Jay & Grusin, Richard (2001). s. 53 
49 Bolter, David Jay & Grusin, Richard (2001). s. 53 
50 Bolter, David Jay & Grusin, Richard (2001). ss. 44-49 
51 Rose, Gillian (2001) 
52 Jensen, Klaus Bruhn (2002). The qualitative research process. I Jensen, Klaus Bruhn (red.). A Handbook of Media and 
Communication Research. New York: Routledge 
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3.1 Metodval - den multimodala diskursanalysen 
I mitt metodval har jag vägt olika metoder mot varandra och tagit hänsyn till ett antal olika 
aspekter. Slutligen bestämde jag mig för att tillämpa så kallad multimodal diskursanalys. 
Under mitt val av metod har jag även övervägt innehållsanalysen och semiotisk analys. Att 
göra en innehållsanalys innebär att man bryter ner det visuella innehållet i delar och tittar på 
delarna för sig. Innehållsanalysen utvecklades från början som en objektiv kvantitativ metod 
som på ett (natur)vetenskapligt sätt studerade skriven och talad text. Metoden har dock fått 
kritik eftersom den inte behandlar kopplingar mellan de olika delarna, samt eftersom en 
kvantitativ metod i dessa sammanhang möjligen inte lämpar sig så väl då den inte tar hänsyn 
till ickeexisterande element.53 Att metoden utvecklats för att vara objektiv kan också 
diskuteras. Forskaren måste välja vad som ska undersökas samt vad som ska räknas, därmed 
försvinner en stor del av objektiviteten. Ett sista problem är att metoden inte tar hänsyn till 
hur texten har producerats eller hur publiken tolkar texten, utan bara tolkar texten i sig. 54

 
Den semiotiska analysen i sin tur beskriver Rose som en visuell metod som fokuserar på 
frågan om vad bilder kommunicerar. Till skillnad från flertalet andra visuella metoder är den 
semiotiska analysen inte bara beskrivande och den beräknar heller inte betydelse kvantitativt. 
Den semiotiska analysen erbjuder en bred skala analytiska instrument för att plocka isär en 
bild och spåra hur den fungerar i relation till ett bredare meningssystem, men dessvärre 
erhålls ingen fast struktur för hur metoden ska användas. En av metodens största styrkor är 
dess förmåga att beskriva hur symboler skapar mening. Även den semiotiska analysen har 
dock negativa sidor. Man kan för det första se en tendens att varje semiotisk studie hittar på 
ny terminologi. Dessutom ägnas lite tid åt publikens tolkningar. Trots att det finns många 
olika åsikter om den semiotiska analysen, menar Rose att det kan vara ett produktivt sätt att 
se på visuellt meningsskapande, men att resultat från analyserna inte alltid är representativa 
och applicerbara.55

 
Jag tror att den semiotiska analysen hade givit mig något så när tillfredställande data, men det 
är viktigt att teori och metod går hand i hand. För att få så valida resultat som möjligt valde 
jag att använda mig av den multimodala diskursanalysen. Metoden har främst utvecklats av 
Gunters Kress och Theo van Leeuwen, vars teorier jag valt att utgå ifrån. Metoden är en 
blandning mellan traditionell diskursanalys och den semiotiska analysen, och lägger fokus på 
hur betydelser skapas i interaktionen mellan skrift, visuella element och färgsättning. 
Metoden utgår från teorierna kring socialsemiotik och multimodalitet, det vill säga att se på 
kommunikation som en kombination av en mängd element där språket inte behöver vara 
den viktigaste faktorn;  
 
Discourse analysis has, on the whole, focused on the linguistically realized text. In the multi-modal approach 
the attempt is to understand all the representational modes which are in play in the text, in the same degree of 
detail and with the same methodological precision as discourse analysis is able to do with linguistic text.56

 

                                                 
53 Rose, Gillian (2001). ss. 54-68 
54 Gunter, Barrie (2002). The quantitative research process. I Bruhn Jensen, Klaus (red.). A Handbook of Media and 
Communication Research. New York: Routledge. s. 222 
55 Rose, Gillian (2001). s. 69-99  
56 Kress, Gunther et al. (1997) se Schroder, Kim Christian (2002). Discourses of fact. I Jensen, Klaus Bruhn (red.). A 
Handbook of Media and Communication Research. s. 115 
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Kress och Leeuwen erbjuder ingen konkret modell för hur man bör gå tillväga vid 
genomförandet av en multimodal diskursanalys. Med brist på ett standardiserat 
tillvägagångssätt utformade jag en egen modell för analys av Aftonbladets framsida samt 
aftonbladet.se:s startsida. Jag svarade på följande frågor för respektive medium: 
 

1. Vilka kommunikativa eller meningsskapande element finns?  
2. Hur ser placeringen av de olika elementen på sidan ut? Hur samarbetar de? 
3. Hur ramas olika element in, respektive särskiljs? 
4. Vilka färger används? 
5. Vilka typsnitt används? 
6. Vad har man valt att ha för innehåll på sidan i respektive medium? Hur skiljer sig 

innehållet i de två medierna? 
 
När jag hade svarat på frågorna analyserade jag svaren utifrån Kress och Leeuwens teorier 
kring multimodalitet och olika elements betydelse (se teorikapitel) och drog slutsatser med 
hjälp av dessa samt övriga teorier jag behandlat i mitt teorikapitel. 
 

3.2 Intervju 
För att få närmare förståelse för hur man på Aftonbladet resonerar kring tidningens identitet 
och de grafiska val man gjort har jag intervjuat Marianne Schwartz, Catarina Smedshammar 
samt Göran Winbergh. Marianne Schwartz är chef över design- och utvecklingsgruppen på 
Aftonbladet Nya Medier. Catarina Smedshammar är (design- och) strukturansvarig på 
aftonbladet.se och har bland annat drivit igenom många av de ändringar som har gjorts på 
aftonbladet.se de senaste åren. Göran Winbergh i sin tur är layoutchef på Aftonbladet 
(tidningsavdelningen). 
 
Intervjuerna kan lämpligast kallas ostrukturerade mailkonversationer då kommunikationen 
skett helt via e-mail. Mailkonversationen innebar att jag skickade ett antal öppet formulerade 
frågor (se bilaga 4) som Schwartz, Smedshammar och Winbergh i sin tur svarade på. Svaren 
kunde jag sedan följa upp med följdfrågor, varpå mailkonversationen hade formen av en typ 
av skriftlig intervju.  
 
Intervjuerna genomfördes efter att jag genomfört min egen analys av sajten och tidningen. 
Detta för att jag inte skulle påverkas av hur man på Aftonbladet resonerar kring sina val, 
utan istället kunna göra en analys baserad på de teorier jag tar upp i mitt teorikapitel. 
 
I samband med att jag använde mig av intervju som metod har jag varit medveten om, och 
tagit ställning till HSFRs forskningsetiska principer.57 Jag anser inte att min metod eller den 
kunskap som genereras på något sätt strider mot dessa principer. De intervjuer jag 
genomförde genomfördes efter informerat samtycke. Den information som tillhandahållits 
genom intervjuerna kan heller inte anses som etiskt känslig. 
 

                                                 
57 Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [PDF], 
<http://www.vr.se>, hämtad 2005-02-24 
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3.3 Analysförfarande 
Svenning menar att det som kännetecknar ett kvalitativt analysförfarande är att man försöker 
tränga djupt in i en problematik. Han menar vidare att den kvalitativa analysen inte är precis 
utan bygger på våra egna tolkningar samt att det är viktigt att analysen står i direkt beroende 
till de teorier man använder sig av.58 I mitt fall har jag analyserat mitt material utifrån Kress 
och Leeuwens teorier kring multimodalitet och socialsemiotik. Dessa teorier täckte dock inte 
alla aspekter, därför är jag medveten om att jag även har tolkat och analyserat utifrån mina 
egna förkunskaper och erfarenheter. Min analysmetod har varit densamma som min metod, 
multimodal diskursanalys, då det i mitt fall har varit näst intill omöjligt att skilja analysen från 
metoden. 
 
Mitt analysförfarande har liknat den tematiska kodningen. Jensen menar att: Thematic coding 
represents an attempt to identify, compare, and contrast meaning elements, as they emerge from and recur in 
several different contexts. What distinguishes thematic coding from much quantitative content analysis is the 
emphasis on defining each of these elements in relation to their context.59  
 
Utifrån materialet från mina mailkonversationer (intervjuer) hoppades jag kunna se på hur 
man på Aftonbladet resonerar kring tidningens identitet och olika layoutval. Jag har plockat 
ut och analysera de delar ur mailkonversationerna jag ansåg var mest relevanta, och försökt 
se hur tankar och idéer kring Aftonbladet har applicerats konkret i form av grafiska element. 
Med relevanta delar menar jag de delar som kunde förklara varför Aftonbladet samt 
aftonbladet.se har de grafiska layouter de har, samt vad detta har för koppling till vilken bild 
man på Aftonbladet vill förmedla av tidningen. 
 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Med begreppet reliabilitet menas att data är pålitliga och konsekventa. Validitet handlar om 
huruvida ens undersökning verkligen kan ge svar på de frågor man strävar efter att besvara. 
 
Kvantitativa metoder använder ett arbetssätt som påminner om naturvetenskapernas. De 
data man får ut lämpar sig väl för statistisk bearbetning och generalisering. Kunskapen man 
får ut blir således i någon bemärkelse bred och reliabel, men ofta är den inte särskilt djup. 
Kvalitativa metoder går i stället på djupet, med syftet att uppnå fylliga beskrivningar av något 
område.60 Kvalitativa data går dock sällan att sammanställa för statistiska beräkningar. 
Eftersom urvalet med nödvändighet blir mindre än vid kvantitativa ansatser, och inte heller 
nödvändigtvis är representativt, är kunskap utvunnen ur kvalitativa data ofta inte heller 
generaliserbar i samma mån. I stället strävar man efter överförbarhet, dvs. att den kunskap 
man har fått inom ett område förmodas gå att tillämpa på närliggande, liknande områden.61 
Kvalitativa metoder, samt kvantitativa metoder har båda sina fördelar och brister gällande 
reliabilitet och validitet.  
 

                                                 
58 Svenning, Conny (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag. ss. 159-160 
59 Jensen, Klaus Bruhn (2002) 
60 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. s. 21 
61 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). ss. 73-74 
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I min undersökning valde jag att inte använda mig av någon kvantitativ metod då jag inte 
ansåg att den på något bra sätt kunde hjälpa mig att utvinna varken reliabla eller valida data 
ur mitt forskningsområde. Rose väljer att uttrycka det: numbers do not translate easily into 
significance.62 Kvalitativa metoder brukar generellt anses vara reliabla, men skulle i mitt fall 
göra mina resultat mindre valida. Kvalitativ data är till exempel lätta att tolka som att saker 
som förekommer ofta är viktigare än saker som förekommer mer sällan. Element som 
utelämnats kan ha stor betydelse, men kvantitativa metoder kan inte ta hänsyn till sådana 
faktorer.63  
 
Mitt uteslutande av kvantitativa metoder har dock gjort att mina förväntade resultat inte i 
samma mån kan förväntas vara överförbara. Dessutom innebär tolkningsaspekten när man 
använder metoder såsom diskursanalysen, att reliabiliteten tyvärr minskar. Min studies 
resultat kan förväntas ha en relativt låg extern validitet. Jag har dock strävat efter en hög 
intern validitet. 
 

3.5 Förväntade resultat 
Rose ställer sig tre relevanta frågor: What kind of truth does an interpretation of a visual image claim? 
Whose views are not being acknowledged in that interpretation? Is the process of double exposure admitted or 
denied.64 Mina förväntade resultat kan inte ses som en absolut sanning. Jag inser att jag väljer 
mina data och teorier, samt ser med hjälp av mina förkunskaper på ett visst sätt på de 
multimodala texterna. Jag skapar på sätt och vis mina egna resultat. Jag menar att man med 
säkerhet inte kan säga att en annan person hade kommit fram till samma slutsatser. Min 
uppsats bör delvis ses som ett försök att pröva Kress och Leeuwens teori om multimodalitet, 
och om möjligt försöka utveckla denna. Jag har haft för avsikt att göra min analys så pass 
genomskinlig som möjligt bland annat genom att ge konkreta exempel som stöder min 
analys. 
 
Min förhoppning är att jag ska kunna vidareutveckla de teorier som min uppsats bygger på, 
gällande hur identitet kan förmedlas genom grafiska element. Jag hoppas även på att kunna 
säga något om hur skillnaden ser ut mellan tidningen i två olika medium, samt vilka 
betydelser de grafiska elementen får i dessa två medium. Mina resultat kommer antagligen 
inte att vara överförbara i sin helhet men jag menar att det är intressant att se på vad en 
tidnings layout har för betydelse för vad man kommunicerar, samt vad som skiljer sig mellan 
samma tidning i två olika medium och varför det skiljer sig. Resultaten bör kunna ge en 
intressant bild av layoutens och de grafiska elementens betydelse i gamla och nya medium. 
Även då resultaten i sin helhet inte är överförbara kan de ändå visa på en viss trend, eller kan 
min undersökning upplysa människor som inte är insatta på området om ett nytt sätt att se 
på grafik och layout som meningsskapande. 
 

                                                 
62 Rose, Gillian (2001). s. 66 
63 Rose, Gillian (2001). ss. 54-68 
64 Rose, Gillian (2001). s. 97 
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4 Resultat 
Genom att titta på vad Aftonbladet har på sin framsida/startsida och hur de olika nyheterna placeras, 
vilka nyheter som framhävs och vilka färger och typsnitt som används hoppas jag bland annat kunna säga 
något om vad Aftonbladet kommunicerar om sig själv. I den här typen av studie är det näst intill omöjligt att 
särskilja resultat från analys, därför har jag här analyserat resultaten på en grundläggande nivå för att sedan 
under min analys- och slutsatsdel binda samman de olika delarna och diskutera och analysera helheten.  
 
I min resultatdel redogör jag först för innehållet på förstasidan och startsidan, för att sedan presentera 
resultaten från papperstidning, och där efter resultaten från nättidningen. Skärmdumpar och foton av 
samtliga av de framsidor och startsidor jag har valt att analysera återfinns som bilagor längst bak i 
uppsatsen. Se bilaga 1a, 1b samt 1c för tidningsframsidor, och 2a, 2b och 2c för skärmdumpar av 
startsidan. 

4.1 Innehåll framsida och startsida 
Som jag tidigare nämnt har det varit svårt att välja en lämplig tidpunkt att jämföra innehållet 
på aftonbladet.se:s startsida med innehållet på Aftonbladets förstasida. Min första tanke var 
att jämföra innehållet ungefär den tid som Aftonbladet trycks upp, då jag förväntade mig att 
en stor del av innehållet redan skulle ha publicerats på sajten eftersom denna kan uppdateras 
löpande. Saker som sker i andra delar av världen sker dock i vår tid ofta på kvällen och 
natten, och därför kommer mycket av det innehållet tidningen hinner få med inte på sajten 
förrän dagen efter. Vid min jämförelse av vilket material man har valt att puffa för på 
Aftonbladets framsida och vilka nyheter man har på aftonbladet.se:s startsida valde jag 
därför ut material från tre olika tidpunkter och dagar.  
 
Startsidan kvällen den andra maj och framsidan den tredje maj har inte något gemensamt 
innehållsmässigt. Bläddrar man igenom tidningen så finns inte ens där en enda artikel som 
även finns på startsidan. Tidningens huvudpuff denna dag lyder ”Knutbyförsamlingen 
ordnade bluffbröllop”, medan sajtens startsida framförallt tillägnas tre huvudnyheter: 
”Norskt lastfartyg bordat av pirater”, ”14-årig elev knivskar kamrat” och ”Häcken gick på 
knock”. 
 
Vid jämförelse av tidningen den femte maj med skärmdumpar av sajten samma dag klockan 
16:20 finns bara en gemensam nyhet på förstasidorna. Tidningens huvudpuff den dagen är 
”Här grips Sveriges farligaste rånare”. Denna nyhet återfinns även på startsidan, dock så pass 
långt ner att den egentligen faller utanför det område på sajten jag tidigare har sagt kan 
jämföras med tidningens framsida. Sajtens huvudnyhet denna dag är ”Storbritannien går till 
val”. På den övre delen av sajten får dessutom två till (formatmässigt) stora nyheter plats: 
”Sprängdåd vid brittiskt konsulat” och ”Hittades vid liv tre dagar efter bilkrasch”. Bortsett 
från tidningens huvudnyhet finns inga av tidningens puffar representerade på sajtens 
startsida. 
 
Morgonen den sjätte maj har aftonbladet.se:s startsida två nyheter som är gemensamma med 
tidningens förstasida. Den ena nyheten som bara har en mindre puff på framsidan (”Anjas 
pojkvän slogs blodig”) hamnar förhållandevis högt upp på sajten, medan tidningens 
huvudnyhet (”Så här luras du av märkningen på mat”) hamnar långt ner (egentligen utanför 
det område jag har valt att analysera). Sajtens huvudnyhet är istället att Blair ännu en gång 
har blivit omvald, vilket förmedlas med rubriken ”Tredje raka segern för Blair”. Nyheten om 
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Blairs omval förmedlas också i tidningen, men puffas som sagt inte på framsidan. 
Anledningen till att man inte har valt att puffa för Blair-nyheten på framsidan kan bero på att 
omvalet inte var oväntat, och på så sätt inte spektakulärt. Dessutom skulle rubriken om 
Blairs omval säga allt som läsaren vill veta, de flesta av Aftonbladets läsare har antagligen inte 
så stort intresse av att läsa mer om omvalet att de skulle köpa tidningen, då är det mer 
säljande att skriva om hur läsaren luras av matmärkningen, en nyhet som berör läsaren 
personligen.  
 
De element som alltid finns på samma plats på både startsidan och framsidan är 
Aftonbladet-logotypen och bredvid denna en bild av tidningens grundare Hierta, med texten 
”Grundad 1830 av Lars Johan Hierta”. Att lägga denna text och bilden på Hierta bredvid 
logotypen visar på Aftonbladets ursprung och fungerar som en historisk identitetssymbol. 
Elementen skapar tillsammans dessutom ett förtroende för tidningen, bland annat på grund 
av dess ålder.  
 
Då puffarna från Aftonbladets framsida oftast inte fanns representerade på sajtens startsida 
är det svårt att jämföra placeringen av innehållet. Det är dessutom svårt att veta om man 
medvetet valt att inte ha med en viss nyhet på sajten, eller om den redan funnits där men 
blivit inaktuell, eller ersatts av en mer uppseendeväckande nyhet. Att innehållet varierar i 
tidningen och på sajten kan också bero på att man både vill sälja tidningen och locka 
besökare till sajten, och där av inte vill ha tidningens största nyhet överst på sajtens 
förstasida. Dessutom ansvarar olika redaktörer för innehållet i de olika medierna och det är 
möjligt att de prioriterar olika saker. 
 
I processen att välja ut ett visst antal nyheter som man vill presentera ger man ett större 
nyhetsvärde till vissa nyheter än till andra, varav detta hade varit en viktig del i frågan om vad 
Aftonbladet förmedlar om sin identitet. Det är dock svårt att säga något om detta då jag inte 
vet vilka nyheter de faktiskt hade att välja mellan. Koncentrerar man sig bara på 
huvudpuffen på Aftonbladet-framsidorna och huvudnyheterna på startsidan kan man se en 
tendens till att man valt att ha en något så när seriös nyhet som huvudnyhet, medan övriga 
nyheter och puffar runt om till stor del behandlar ”smaskiga” ämnen såsom hemliga 
kärleksaffärer, nakenhet och slagsmål. Kombinationen kan tolkas som ett försök att 
kommunicera en seriös bild till läsaren, och samtidigt behålla läsare som dessutom är 
intresserade av mer oseriösa nyheter. Tidningen och sajten tilltalar på så sätt en bred massa. 
 

4.2 Papperstidningen 

4.2.1 Informationsvärden 
Om man ser till de Aftonbladetframsidor jag har valt att analysera kan man se ett tydligt 
mönster gällande layoutupplägg. Layouten är dock inte statisk utan förändras något beroende 
på vilket innehåll man har valt att placera på framsidan den valda dagen.  
 
Samtliga framsidor tillämpar en vertikal såväl som horisontell struktur, sidorna kan det vill 
säga både appliceras på Kress och Leeuwens teorier kring Ideal-Real-förhållande och Given-
New-förhållande och man kan alltså se två typer av förehållande mellan de olika elementen. 
När man tittat på framsidan kan man dessutom se att framsidorna kan analyseras på två 
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nivåer. Den första nivån är på en övergripande nivå, det vill säga sidans layout i sin helhet, 
där sidan kan ses som indelad i ett antal olika delar eller block. På den andra nivån får man 
gå in i respektive puff på sidan och analysera förhållandet mellan bild och text.   
 
Ser man till framsidornas helhet (nivå ett) tillämpas i första hand en vertikal struktur. I 
toppen av sidan finner man på alla framsidorna ett fält med två mindre artiklar, detta följs 
vertikalt av aftonbladets logotyp och en röd balk med den aktuella dagens datum samt 
tidningens pris. Under balken finns det jag kallar huvuddelen, bestående av en huvudpuff 
och en vertikalt strukturerad kolumn med tre mindre puffar. Huvuddelen avslutas med 
ytterligare en röd balk med information om hur man tipsar Aftonbladets anställda om 
nyheter. På två av framsidorna finns ytterligare ett fält längst ner på sidan, bestående av i ena 
fallet en annons och i det andra en puff för ett test som finns i tidningen. I det tredje fallet 
har man valt att ge huvudpuffen mer plats höjdmässigt, och låter den röda balken ligga som 
nedersta element på sidan direkt efter huvudpuffen. 
 
Att analysera de olika elementens betydelse i form av Ideal och 
Real på nivå ett är svårt eftersom de flesta elementen ligger ovanför 
en sak men samtidigt nedanför något annat. För att göra en analys 
möjlig väljer jag att se sidan som uppdelad i två huvudblock och 
fyra delblock. Det översta delblocket består av de puffar som ligger 
ovanför Aftonbladet-logotypen, och det andra delblocket är 
Aftonbladet-logotypen som sådan. Det tredje delblocket består av 
dagens huvudpuff och den vertikala kolumnen med mindre puffar 
medan det fjärde delblocket, i de fall detta finns, är annonsen eller 
puffen längst ner på sidan. Det första huvudblocket består av 
delblock ett och två (det vill säga topp och logotyp) medan 
huvudblock två består av delblock tre och fyra (det vill säga 
huvudpuffen och eventuell puff eller annons i botten av sidan).   
 
Det primära förhållandet man kan se på alla framsidorna är det mellan de två huvudblocken, 
det vill säga den övre och den nedre delen, vilka särskiljs med en röd heldragen balk som ger 
en tydlig uppdelning av sidan. Toppen av sidan presenteras här som det ideala, medan botten 
av sidan presenteras som det reala. Jag ser det som att det översta blocket tillsammans med 
logotypen presenterar tidningens innehåll och dess roll som kvällstidning65, medan den nedre 
delen utgör dagens fullbordande av den rollen, eller kanske snarare bekräftar rollen. För att 
detta förhållande ska få betydelse bör läsaren dock känna till tidningen och dess logotyp. 
 
Att man har lagt reklam och en puff för ett test längst ner på framsidan, och dessa således 
presenteras som ”Real” är ganska typiskt. Ofta läggs uppmaningar just i denna position, och 
både reklamen och testet är en uppmaning till läsaren, eller åtminstone något läsaren kan 
göra (ta till sig testet och köpa den bästa produkten). Just på den här positionen tilltalas 
läsaren som konsument och, enligt Kress och Leeuwen, medias underliggande ekonomiska 
behov avslöjas66.  
 

                                                 
65 Se exempelvis Gunther Kress och Theo van Leeuwens artikel Frontpages: (The critical) Analysis of Newspaper Layout där de 
gör en liknande tolkning 
66 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van (1998). s. 211 

 22



Tittar man närmare på de olika blocken kan man i delblock ett och tre (toppen och 
huvudblocket) se olika horisontella Given-New-förhållanden. I det översta blocket, den 
tredje samt den femte maj, kan man se att en mindre nyhet placeras till vänster i toppen, 
medan reklam för någon av Aftonbladets bilagor placeras till höger. I båda dessa fall är även 
huvuddelen uppdelad på samma sätt, med mindre puffar till vänster och dagens stora puff 
till höger. Dag tre (den sjätte maj) är dock förhållandet omvänt både i toppen och i 
huvuddelen och man har alltså lagt de mindre nyheterna till höger och bilagereklamen till 
vänster.  
 
I de två första fallen presenteras alltså bilagereklamen och huvudpuffen som det nya, medan 
småpuffarna presenteras som givna. I det tredje fallet presenteras istället huvudpuffen och 
reklamen som givna, medan småpuffarna presenteras som nya. Varför man har valt att vända 
på layouten är svårt att säga. Utifrån de nyheter som finns kan jag konstatera att de 
huvudpuffar som presenteras som nya är personorienterade, vilket är något kvällspressen 
generellt är kända för. Den huvudpuff som presenteras som given handlar om att 
märkningen av maten lurar oss, och är således varken personorienterad eller en särskilt ny 
nyhet.  
 
Att man har valt att vända på puffarna i toppen tolkar jag inte på samma sätt. I detta fall ser 
jag en tendens att man lägger den mest säljande och till storleken mest dominanta puffen till 
vänster, och den mindre säljande reklamen eller puffen till höger. Utifrån Kress och 
Leeuwens resonemang kan man se att de ”givna” nyheterna tematiserar saker såsom 
sportvåld, sexskandaler och nakenhet, som de flesta av oss blir matade med dagligen från 
medierna. Det ”nya” är i de två första fallen reklam för dagens (nya) bilagor, och i det tredje 
fallet en rubrik om Anja Pärsons pojkvän som blivit slagen. Den sistnämnda nyheten kan 
anses ny eftersom Anja Pärson inte i vanliga fall figurerar i den typen av privata nyheter. 
 
Tittar man på den andra nivån, det vill säga på artiklarnas inbördes upplägg varierar det hur 
man har lagt text och bild. I toppen har generellt puffarna till höger (de ”nya” puffarna) 
samma upplägg med bilden överst, medan puffarna till vänster (de ”givna” puffarna) 
använder sig av en horisontell struktur där bilden i två fall ligger till vänster om texten och i 
det tredje ligger till höger. I fallet med de sistnämnda puffarna ser jag ett tydligt mönster där 
bilder på kändisar som vi inte är vana att se dem (gravida, prins med oäkta barn) presenteras 
som nya och bilder på personer som vi mer ofta ser dem (blodig hockeyspelare) presenteras 
som givna. 
 
I resten av de (till storleken) mindre puffarna utnyttjar man en vertikal struktur, och i 
samtliga fall läggs bilden överst. Nyheten kommuniceras alltså framförallt visuellt, medan 
texten får kommentera eller bekräfta. 
 
I huvudnyheten läggs bilden antingen under texten eller inskjuten i texten. Här får rubriken 
således kommunicera det man vill säga och bilden fungera som en bekräftelse eller 
kommentar. 
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4.2.2 Inramning 
På Aftonbladets framsida tillämpas ett antal olika inramnings- och, kanske framförallt, 
särskiljningsmetoder där den mest uppenbara inramningen är den av huvudnyheten. 
Framsidan delas upp i två delar, där den övre delen separeras från den undre delen med hjälp 
av Aftonbladets logotyp och en röd balk. Dessa två element är konsekvent positionerade på 
samma ställe på alla framsidorna. Huvudnyheten är sedan i sin tur särskiljd från den vertikala 
kolumnen med småpuffar genom ett tunt streck. Huvuddelen avslutas dessutom med 
ytterligare en röd balk som skiljer huvuddelen från botten av sidan (som i vissa fall innehåller 
ytterligare en puff eller en annons). Summan av de olika särskiljningselementen skapar en 
tydlig ram åt dagens huvudnyhet som på så sätt framhävs och görs tyngre. 
 
Andra puffar ramas in genom att man har lagt puffen på en färgad platta. På de framsidor jag 
har valt att analysera kan man se att man använder ljusrosa som bakgrund för att särskilja 
sportnyheter, och svart som bakgrund för att framhäva och rama in ett våldsdåd. Puffen 
med svart bakgrund blir i kompositionen mycket tyngre än puffen med rosa bakgrund. 
 
Den enda gången man på framsidan använder inramning med hjälp av traditionella linjer är i 
särskiljningen mellan huvudnyhet och den vertikala kolumnen med puffar. På alla andra 
ställen används de ovan nämnda färgade bakgrunderna eller särskiljning med hjälp av tomt 
utrymme, till exempel mellan puffarna. Att man har valt att särskilja eller inrama med luft 
istället för med linjer, men samtidigt inte knyter ihop nyheter heller, kommunicerar att 
nyheterna varken hör ihop extra starkt eller behöver särskiljas temamässigt. I de fall då det 
puffas för en ”starkare” nyhet såsom ”Anjas pojkvän slagen blodig” eller ”AIK-stjärna i 
dödskrasch” har man lagt nyheterna på färgade plattor och kommunicerar på så sätt att 
nyheterna skiljer sig från övriga nyheter, och i någon mån även är viktigare.  
 

4.2.3 Grad av framträdande 
Hur framträdande något blir i en layout hänger tätt ihop med både inramning och placering 
(se ovan) samt färganvändning (se nedan). Som jag tidigare nämnt blir olika element olika 
tunga i läsarens ögon och graden av framträdande skapar på så sätt en hierarki i layouten, där 
vissa puffar blir viktigare än andra. 
 
Som jag tidigare konstaterade har Aftonbladets framsida en tydlig uppdelning i en övre del 
och en huvuddel, varav huvuddelen är klart dominerande till storleksytan. Det man 
framförallt använder för att framhäva något är just storlekskontrast, vilket på Aftonbladets 
framsida framförallt tillämpas genom puffarnas storleksyta och rubrikernas storlek och 
tyngd. Storlekskontrast används på alla tre framsidorna för att lägga fokus på huvudnyheten, 
men även inramning och den centrala placeringen gör att huvudnyheten presenterar som 
viktig för läsaren. De mindre puffarna som inte framhävs genom sin storlek blir tyngre i 
läsarens ögon då färgkontrast används, exempelvis framställs puffar som ligger på färgade 
plattor som viktigare än något större puffar som inte har någon bakgrundsplatta. Rubrikerna 
är dock konsekvent svarta, trots möjligheten att skapa uppmärksamhet genom färg.  
 
I vissa fall dras läsarens uppmärksamhet till en puff genom att ett ord är förstorat, såsom 
”HJÄLTE” i ”Tre kronors blodige hjälte” eller ”JORDANS” ”Jordans nakna 
mammamode”. Detta gör puffen mer framträdande och lurar samtidigt läsaren eftersom hon 
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i första hand bara ser det förstorade ordet, som kanske är mer intressant i sig än rubriken i 
helhet, och på så sätt drar in läsaren i artikeln. 
 
Vidare blir ett element tyngre i läsarens ögon ju högre upp till vänster det ligger. På 
Aftonbladets framsidor skulle det innebära att de puffar som finns på översta delen av sidan 
är tunga, och av dessa presenteras, de redan till storleken framhävda, vänsterställda puffarna 
som extra viktiga. 
 
Det är svårt att avgöra hur balansen i layouten blir, och då också var layoutens visuella 
centrum ligger då centrumet blir olika beroende på de olika elementens visuella vikt. Om 
man tar hänsyn till användningen av färg, storlekskontrast (yta) och rubrikkontrast skulle jag 
uppskatta att layouten är ganska balanserad och det visuella centrumet hamnar ungefär i 
mitten av layouten, det vill säga i huvudpuffen.  
 

4.2.4 Stil 
På Aftonbladets framsida återfinns två typer av typsnitt: logotypens typsnitt och rubrikernas. 
I alla rubriker används samma sansserif-typsnitt i olika variationer (till exempel extra tung 
(fet) eller kursiv). Utmärkande för typsnittet är att det är tungt, svart och att versalerna är 
specialutformade med nedsänkta prickar så att texten inte blir luftig. Typsnittstypen utan 
serif och med nedsänkta prickar återfinns även på bland annat Expressens framsida, och just 
sansserif-typsnitt är typiskt för rubriker på mindre seriösa tidningar i allmänhet. 
Morgontidningar och facktidningar är kända för sina serif-typsnitt medan kvälls- och 
nöjestidningarna använder sans-serifer.  
 
Aftonbladets rubriktypsnitt är inte utformat så att det har något konkret typografisk bild, 
men typsnittet ger alltså läsaren konnotationer som i sin tur skapar en indirekt ordbild, och 
typsnittets ordbild placerar Aftonbladet i en genre tillsammans med andra kvällstidningar. 
Naturligtvis är det inte bara typsnittet ensamt som placerar tidningen i en genre, utan hur 
man använder typsnittet, storleken och texten i sig har också stor betydelse. 
 
Typografin i logotypen talar delvis emot rubriktypsnittets ordbild. Serif-typsnittet 
tillsammans med bilden av Aftonbladets grundare bredvid logotypen talar om anor och en 
ger ett seriöst intryck. Den gula färgen i logotypen, tillsammans med tyngden i bokstäverna 
talar dock mer samstämmigt med typografin på resten av sidan.  
 
Användandet av serifer i texten i resten av tidningen kanske framförallt beror på att det 
anses vara mest lättläst (bortsett från på skärm) men det kommunicerar även en gedigen 
tidningskänsla och seriositet. 
 

4.2.5 Färg 
Aftonbladet använder sig framförallt av två färger: gult och rött. Gult används enbart i 
Aftonbladets logotyp (och logotyper för tidningens underavdelningar, såsom sportbladet), 
medan den röda färgen framförallt används på balkar, men även i viss mån på 
bakgrundplattor och mindre rubriker. Det är svårt att säga vad en färg kommunicerar till 
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läsaren, men med utgångspunkt i Rybergs bok om färg kan jag göra vissa antaganden om vad 
färgerna skulle kunna kommunicera. 
 
Aftonbladets första huvudfärg är gult. Som jag tog upp i mitt teorikapitel är gult historiskt 
sett förknippat med bland annat pesten, och färgen används ofta i uttryck med negativ klang. 
Till exempel används färgen i uttryck som (att vara) ”yellow”, det vill säga att vara feg, eller, 
kanske mer aktuellt i Aftonbladets fall, ”yellow press”. Uttrycket ”yellow press” myntades i 
slutet av 1800-talet och är således inget nytt begrepp67. Idag tror jag inte att den breda 
mängden av oss skulle bedöma en tidning helt utifrån dess färgval, men i Aftonbladets fall 
kan man åtminstone se en viss möjlighet att deras val att ha den gula färgen som 
”identitetsfärg”, om inte spär på, så minskar den åtminstone inte tidningens bild som 
”skvallerpress”. 
 
Tidningens andra huvudfärg, röd, är en typisk signalfärg som påkallar uppmärksamhet till 
viktiga saker. Framsidans röda balkar skapar en inramning av dagens huvudnyhet, och drar 
samtidigt genom sin färg läsarens uppmärksamhet till det som på så sätt kommuniceras som 
dagens viktigaste nyhet. Rött är även känt för att ge konnotationer till revolutioner vilket, om 
man känner till Aftonbladets historia, kan påminna läsaren om tidningens identitet och 
historia som revolutionär och nyskapande. Färg har även politiska konnotationer, och i det 
sammanhanget ger Aftonbladets röda färg socialdemokratiska kopplingar. Då tidningen 
tidigare ägts av LO är denna koppling inte helt irrelevant. 
 
Kombinationen av rött och gult ger konnotationer till snabbkonsumtion, då dessa färger är 
välanvända inom bland annat hamburgerkedjor. Kopplingen till snabbkonsumtion är 
möjligen inte önskad, men trots allt inte heller långsökt för en tidning som Aftonbladet. 
 
Svart eller vitt används som färg på alla rubriker. Dessa färger kommunicerar inte något 
särskilt till läsaren då det är standardfärgen på text. Om man å andra sidan vänder på det och 
konstaterar att färg inte används på texten förmedlar den svarta texten ett seriöst intryck, 
med försök att förmedla rubrikens innehåll. 
 
 

4.3 Nättidningen 

4.3.1 Informationsvärden 
På Aftonbladets sajt skiljer sig upplägget något från tidningen. Även sajten tillämpar både en 
vertikal och en horisontell struktur, dock med fokus på den vertikala. Utformningen av 
sajten liknar mest en triptyk med navigering till vänster, nyheter i mittenspalten och puffar i 
en högerspalt. Längst upp finns, i likhet med tidningens framsida, dessutom ett sidhuvud 
med logotyp och annonser.  
 
Enligt Kress och Leeuwens teorier kring center- och marginalplacering av element skulle 
elementen runt mittenspalten få sin betydelse genom mittenspaltens element, och nyheterna 
i mitten spalten presenteras som det centrala. När man analyserar upplägget i på en sajt tror 
                                                 
67  Se t.ex. Baker, John (1996). Effects of the Press on Spanish-American Relations in 1898, 
<http://www.humboldt.edu/~jcb10/spanwar.shtml>, hämtad 2005-05-08 
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jag dock att man får anpassa teorierna något. Jag menar i motsats till Leeuwen och Kress 
teorier att innehållet i mittenspalten kan få betydelse från sin omgivning, till exempel genom 
att användaren kan se på navigeringen på vilken avdelning han eller hon befinner sig och 
utifrån detta tolkar informationen på sidan. På samma sätt skapar de omkringliggande 
elementen en kontext i vilken innehållet i mittenspalten tolkas. Det övriga innehållet runt 
omkring mittenspalten kan samtidigt vara förhållandevis fristående från den centralt liggande 
informationen. Jag tror därför att aftonbladet.se lämpligast analyseras utifrån sin vertikala 
och horisontella struktur, med grund i Given-New- och Ideal-Realteorierna. 
  

Börjar man uppifrån kan man konstatera att sajtens 
sidhuvud är nästan identiskt med tidningens, med Hiertas 
porträtt till vänster och logotypen till höger. Skillnaden är att 
tidningens puffar i toppen av sidan här har ersatts med 
annonser. Sidhuvudet får här även samma betydelse som i 
tidningen, det vill säga att det presenteras som det ideala 
medan innehållet nedanför presenteras som det reala. 
Logotypen och porträttet får således representera tidningens 
roll som kvällstidning medan innehållet nedanför bekräftar 
rollen. För att detta förhållande ska få betydelse bör dock 
användaren, precis som i tidningens fall, känna till 
Aftonbladet. 
 
Navigationen på sidan presenteras som given, något 
användaren känner till. En högerställd navigering är vanligt 
förekommande på webbsajter och man kan därför dessutom 
anta att användaren finner placeringen naturlig (den är 
accepterad). Nyheterna i mittenspalten presenteras då som 

nya, men på grund av att de samtidigt ligger till vänster om den högerställda spalten med 
puffar får nyheterna en dubbel betydelse. Mittenspaltens centrala position, storlek och att 
den ligger till vänster om navigeringen gör att nyheterna presenteras som det centrala på 
sidan, det som användaren framförallt ska ägna sin uppmärksamhet. Spalten med puffar till 
höger gör dock att nyheterna även presenteras som givna, och puffarna i sin tur som nya, 
något som ska ges uppmärksamhet. Sammantaget om man tar hänsyn till mittenspaltens 
storlek och position och högerpuffarnas position får båda kolumnerna ett ”ny”-värde och 
båda presenteras på så sätt som något värt att ge uppmärksamhet. 
 
Det finns ytterligare ett utrymme att räkna in i Given-New-presentationen, och det är 
reklamen i den yttersta högerspalten. Reklamen presenteras ocksåsom något nytt, men 
eftersom den är skild från innehållet och puffarna med hjälp av en tydlig ram inkräktar den 
inte på det riktiga innehållets presentation. Hade reklamen istället legat till vänster om 
navigeringen hade den presenterats som något givet och som användaren inte alls borde ge 
samma uppmärksamhet. 
 
Tittar man på artiklarna har de en konsekvent vertikal struktur där bilden alltid ligger ovanför 
texten. Budskapet kommuniceras således även på sajten visuellt, snarare än genom texten 
som fungera som en kommentar till bilden.  
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4.3.2 Inramning 
På aftonbladet.se tillämpas mer traditionell inramning än i tidningen. Hela innehållet på 
sajten separeras från annonser genom en tjock heldragen linje som på så sätt skapar en ram 
runt innehållet. Strecket separerar dessutom det ”riktiga” Aftonbladet som talar till 
användaren som läsare, från den mer ”påtvingade” annonsdelen som talar till användaren 
som konsument. 
 
För att rama in navigeringen och särskilja den från mittenspalten används en gulfärgad 
bakgrundsplatta. Användandet av bakgrundplattor används dock inte alls till nyheter som på 
tidningens framsida. Alla nyheter i mittenspalten ramas in på så sätt att de på vänstersidan är 
tydligt skilda från navigeringen och på högersidan skiljs från puffarna genom en tunn linje. 
Då mittenspalten är helt vertikalt strukturerad skiljs nyheterna från varandra genom en tunn 
linje. Högerkolumnen med puffar är även den inramad i sin helhet med en tunn linje, medan 
röda balkar skiljer de olika puffarna åt. De röda balkarna har även rubriker som talar om 
puffens ämne. 

Innehållet i navigationen är även det indelat genom inramning och separation och 
kommunicerar på så sätt att olika delar av sajten är olika viktiga. Nyheter, Sportbladet, Nöje, 
TV, Kvinna, Plus idag och Fimpa! särskiljs här genom reklamgrafik från avdelningar såsom 
Bostad, Kultur, Hälsa och Mat & vin. Då vi är vana vid att saker högre upp i en vertikal 
struktur är viktigare än saker långt ner kommuniceras att vissa avdelningar är prioriterade. 
De sistnämnda avdelningarna skiljs i sin tur genom ytterligare reklamgrafik och 
inloggningsfält från avdelningar såsom Debatt, Ledare och Diskutera, samt mer 
nöjesinriktade avdelningar som Datorspel, E-kort och Horoskop. Indelningen i navigationen 
blir extra tydlig genom att man har valt att lägga, förhållandevis skymmande, grafik mellan 
avdelningarna istället för att separera avdelningarna med tunna linjer som på resten av 
startsidan. Kontrasten mellan de olika inramningsmetoderna förstärker intrycket av att länkar 
längre ner i navigationen är mindre viktiga, eftersom till och med reklamgrafik har 
prioriterats före länkarna. Ordningen med nyheter först, sport och nöje därefter men debatt, 
diskutera och spel långt ner kommunicerar ett dubbelt intryck av aftonbladet.se. Å ena sidan 
verkar sajten seriös då man har Nyheter överst (förutsatt att nyheter inte är likställt med 
exempelvis nöjesnyheter) men å andra sidan lägger man ingen vikt vid debatt och diskussion 
som är en viktig del i en demokrati.  

Slutligen kan man se till den övre delen av startsidan. Toppen av sidan med annonser och 
logotyp är skilda från resten av innehållet genom både luft och en tunn linje. Logotypen och 
annonserna är i sin tur dock inte skilda från varandra alls. Att särskilja logotyp från innehåll 
men inte logotyp från annons kommunicerar till användaren att Aftonbladet är en 
kommersiell produkt som talar till användarens roll som konsument, snarare än att 
Aftonbladet är en tidning för förmedlar nyheter. Det är också värt att anmärka på att den 
högerställda annonsspalten är tydligt skild från innehållet, men att strecket som skiljer 
samtidigt binder ihop toppannonserna med logotypen. Att man inte har använt samma 
metod för att särskilja logotyp och annonser förstärker det tidigare intrycket ytterligare.  
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4.3.3 Grad av framträdande 
På aftonbladet.se används inte i samma mån storlekskontrast för att dra uppmärksamhet till 
något, och man lägger inte heller fokus på en ensam nyhet på samma sätt som på tidningens 
framsida. Som jag tidigare konstaterade förmedlas nyheternas budskap framförallt visuellt, 
och man drar även uppmärksamhet till olika nyheter genom visuella element. Då man på 
tidningen använder stora rubriker används på sajten stora bilder.  
 
Användandet av just bild och färg är generellt mycket mer frekvent på sajten än i tidningen. 
Även vilken typ av bilder man har valt att använda är viktigt för hur framträdande något blir. 
På de tre förstasidor jag har valt att använda är det bara en dag då man kan se fokus på en 
enskild nyhet (”Tredje raka segern för Blair”). Nyhetens vikt kommuniceras delvis genom 
bildens storlek men också genom typen av bild - en närbild på Blair i starka färger drar 
användarens uppmärksamhet till artikeln. Även i andra artiklar och puffar används närbilder 
på kända ansikten som drar uppmärksamhet till sig just genom igenkännandet. Dessa bilder 
behöver inte vara lika stora som en bild på något för användaren mer okänt. 
 
Inramningen av mittenspalten samt spaltens relativa storlek gör att denna blir mer 
framträdande och tyngre än andra element på sajten. I och med att denna ligger på mitten av 
sidan, och färg används på båda sidor om spalten (röda balkar i högerspalten och gul 
bakgrund i vänsterspalten), skapas en balans på sidan. Räknar man in annonsspalten längst 
till höger tynger den ner på högersidan på grund av ett rikt användande av både färg och 
rörelse, och det visuella centret hamnar i högerspalten med puffar. Tomrummet till höger 
om Aftonbladet logotyp lättar dock upp och gör att en balans ändå upplevs, och det visuella 
centret hamnar mellan mittenspalten och högerspalten.  
 

4.3.4 Stil 
På aftonbladet.se används genomgående ett sansserif-typsnitt. Då det använda typsnittet 
(verdana) idag är mer eller mindre standard på nätet kommunicerar inte själva typsnittet 
särskilt mycket, det man dock kan titta på är storleken och tyngden på typsnittet. Typsnittets 
storlek i rubrikerna växer med hur viktig en nyhet anses vara. Detta tillsammans med att man 
har kortat ner radavståndet och knipt texten i rubrikerna, och dessutom gjort texten fet gör 
att rubrikerna upplevs som tyngre och sidan som mindre luftig. Tunga feta rubriker är 
typiska för kvällstidningar och löpsedlar, och trots många olikheter i layouten mellan 
Aftonbladet och aftonbladet.se förmedlas här mycket av tidningens känsla genom 
rubrikerna. Användningen av typografi placerar ännu en gång Aftonbladet i en genre (jämför 
4.2.4). 
 

4.3.5 Färg 
Färganvändandet är till stor del det samma som på tidningens framsida, därför kommer jag 
bara att ta upp de färgelement som tillkommer på aftonbladet.se. Man använder inte fler 
färger på sajtens startsida jämfört med tidningens framsida (bortsett från länkfärg), den 
huvudsakliga skillnaden är istället att man på sajten använder färgerna i större utsträckning. 
Framförallt används färg för att skilja puffar från varandra i högerspalten, samt för att 
tydliggöra vilket ämne/avdelning puffen tillhör. Den röda färgen på balkarna kommunicerar 
att puffarna är viktiga. På startsidan används även röd färg på Start i ”Startsida”-länken och 
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Tipsa i ”Tipsa oss” samt på Senaste i ”Senaste nytt”. Denna typ av färgkodning gör det röda 
ordet viktigare och mer utstickande än ordet i svart, och kontrasten mellan dem drar till sig 
uppmärksamhet. Även ord som ”bildextra” och ”tv” innan länkar till bildspel och 
webbtvsändningar är rödfärgade. Dessa ord får då extra mycket uppmärksamhet och gör 
samtidigt bildspelet och webbtvsändningarna lättare att hitta för användaren.  
 
Länkfärgen på sajten är blå, och besökta länkar blir lila. Dessa är standardfärger för länkar på 
Internet och kommunicerar således inget till den vane användaren. Jag ser det här därför 
som onödigt att diskutera vad länkfärgen skulle kunna kommunicera. 
 

4.4 Aftonbladets perspektiv 
När man analyserar en produkt som är utformad av människor med egna val och tankar, och 
dessutom tittar på vad produkten kommunicerar för identitet kan det vara intressant att ta 
reda på hur producenten har resonerat. Som jag tidigare har nämnt valde jag att intervjua tre 
av Aftonbladets anställda med ansvar för layout- och designfrågor. Nedan är en kort 
sammanfattning av deras tankar kring Aftonbladets identitet, och tidningens respektive 
sajtens formspråk och layout. 
 
På Aftonbladet Nya Medier menar man att den bild man vill ge av Aftonbladet är att det är 
en folklig tidning med närhet till läsaren, ”en klassisk kvällstidning av modernt snitt”. På 
tidningssidan menar man att huvudingredienserna i Aftonbladets identitet är att den ska vara 
överraskande, berörande och folklig. Detta försöker man i sin tur kommunicera genom 
formen genom att använda kontraster, täthet och känsla. Att man har valt att ha med Hierta 
på tidningen framsida beror på att man vill kommunicera att man inre bara är störst, utan 
även äldst. På webbredaktionen menar man att Hierta finns med för att det är en viktig del 
av varumärket samtidigt som den knyter an till papperstidningens utseende.  
 
Gällande tidningens och sajtens layouter finns oftast ingen analytisk tanke. Tanken med 
sajtens formspråk är att sajten i största möjliga mån ska likna tidningen, och samtidigt vara 
användbar. Sajten ser också ut som den gör dels för att upplägget är vanligt, och dels för att 
man vill utnyttja sidans fulla bredd. Bakom tidningens form finns inte heller något analytiskt 
kommunikativt syfte, man vill ha variation och uppmanar redigerarna att variera både 
storlek, plats och form. På tidningssidan säger de att det huvudsakliga syftet med layouten 
inte bara är att locka till sig läsning, utan att layouten rentutav ska ”slita tag i läsaren och dra 
in henne på uppslaget där hon ska stanna tills varje ord är läst. Vi gör det genom att med 
rubriker, bilder och layout överrösta bruset runt läsaren”. 
 
När det gäller tidningens färgval valdes färgerna på 70-talet, och just rött och gult valdes 
därför att de är de starkaste signalfärgerna. Sajtens färger kommer från logotypens gula färg 
och tidningens röda balkar. Att man använder just röda balkar är för att man vill öka 
igenkännandet från papperstidningen samtidigt som rött är en tydlig signalfärg. Sajten 
använder sig av så kallade ”röda interaktiva signaler” för att uppmana användaren till 
interaktivitet (chatta, diskutera, tipsa osv.).  
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Tidningens typsnittsval har jag inte fått någon konkret redogörelse för, men på sajten 
använde man sig först av ett serif-typsnitt för att den skulle få en tidningskänsla, men för 
något år sedan bytte man till en sans-serif för att öka läsbarheten. 
 

 
 
 
5 Analys och slutsatser 
I min analys- och slutsatsdel tar jag upp ett antal frågor, som till stor del liknar mina forskningsfrågor. 
Dessa frågor försöker jag diskutera kring och svara på med hjälp av resultaten från min resultatdel 
tillsammans med ytterligare tankar kring sajten och tidningen. För att man på ett enkelt sätt ska kunna 
följa med i min text har jag valt att dela in avsnittet efter de frågor jag diskuterar. 
 
Vilka skillnader och likheter kan man se, och vad beror de på? 
När man jämför layout och användningen av grafiska element i de olika medierna kan man 
både se skillnader och likheter. Man kan se en klar tendens att sajten i högsta möjliga mån 
försöker vara så pass lik tidningen som möjligt, men ändå ha så hög användbarhet som 
möjligt. Ser man till de skillnader som finns i layouterna, såsom att man på sajten har en 
vänsterjusterad navigering och reklam i toppen samt på högersidan kan man se att dessa 
skillnader verkar bero på begränsningar och tillgångar i mediet, snarare än på att man velat 
ha olika layouter. Sajten är beroende av sin reklam på startsidan, det är ett ofrånkomligt krav 
för att överleva i det specifika mediet. Gemensamt för både tidningen och sajten är att man 
har lagt Hierta tillsammans med Aftonbladets logotyp i toppen av sidan som en 
representation för Aftonbladets identitet, för att nedanför lägga nyheter och puffar. Även 
färgerna är desamma på både sajten och tidningen, även fast färganvändandet är mer 
frekvent på sajten. Upplägget i puffarna på tidningen respektive nyheterna på sajten är också 
till stor del detsamma. På båda ställen får det huvudsakliga budskapet kommuniceras visuellt 
medan texten fungerar som en kommentar. Undantaget är tidningens huvudnyhet som 
kommuniceras genom en stor rubrik istället för en bild.  
 
På sajten sker inramning med tydliga ramar istället för med luft som på tidningens framsida. 
Vad detta har för betydelse är svårt att säga. Båda metoderna har samma effekt, även fast 
inramningen på sajten på ett tydligare sätt särskiljer och binder ihop olika element. Jag kan 
dock inte se att skillnaden i inramningsmetod skulle vara meningsskapande i någon större 
utsträckning. 
 
Den största skillnaden man kan se är i nyhetsupplägget. På tidningens framsida har man 
prioriterat en nyhet som ensam får dra till sig uppmärksamhet, medan man på sajtens 
förstasida oftast har två eller tre olika nyheter som tillsammans får dela på användarens 
intresse. De olika uppläggen beror till stor del på att de olika medierna kräver olika saker. 
Tidningen ska sälja och har man för många nyheter på framsidan där ingen är iögonfallande 
kommer den inte att sälja lika bra. Tidningen måste dra åt sig uppmärksamhet. Sajten i sin 
tur har redan användaren där och upplägget gör att denna får så mycket information som 
möjligt på så liten yta som möjligt. Att man på sajten inte behöver tänka lika mycket på 
sidans längd gör också att man har möjlighet att placera fler nyheter på förstasidan och 
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således kan strukturera innehållet annorlunda. Behovet av att ha annonser på väl synliga 
platser har dock i sin tur begränsat friheten.  
 
På sajten har puffarna på sidans översta del fått lämna plats för annonser. Detta tillsammans 
med att hela sajten i huvudsak är mer annonsfylld ger intrycket av att sajten snarare talar till 
besökaren som konsument än till besökaren som läsare, som i tidningens fall. Även detta 
beror dock till stor del på mediet i sig då annonser är Aftonbladets chans att tjäna pengar på 
sajten, och för att vara attraktiva för annonsörerna kan man anta att annonserna måste vara 
framträdande på sajten. Sajten och tidningen har även olika behov gällande hur 
läsaren/användaren använder mediet. Sajtens startsida ska locka användaren att besöka 
undersidor, så att man på så sätt får annonspengar även där. För tidningen är det också 
viktigt att läsaren läser hela tidningen så att man kan sälja reklamplatserna längre bak i 
tidningen, men det huvudsakliga syftet med framsidan är att sälja. 
 
Innehållet på tidningens framsida och sajtens startsida skilde sig också åt. Det är möjligt att 
man medvetet har valt att ha olika innehåll för att både locka besökare till sajten och sälja 
tidningar. Det är också möjligt att olika redaktörer prioriterar olika saker. Detta är som jag 
tidigare nämnde dock svårt att diskutera eftersom man inte vet vilka nyheter de har haft att 
välja mellan. Dessutom vet man inte om tidningens nyheter faktiskt legat på sajtens startsida 
men vid den tidpunkt jag tittade på sidan redan hade försvunnit, eller för den delen, att man 
inte hade hunnit lägga ut nyheten ännu. Innehållet i artiklarna och puffarna har dock ungefär 
samma teman i båda medierna, även fast inte nyheterna är desamma. 
 
Under diskussionen kring skillnader och likheter, samt vad dessa kan bero på, vill jag även 
kort nämna mediets betydelse som en semiotisk resurs. Jag menar i likhet med Karlsson och 
Ledin att mediet i sig innebär en materiell skillnad som kan anses vara meningsskapande68. 
Bland annat har en tidning taktila kvaliteter hos pappret som saknas hos en datormedierad 
tidning. Samtidigt erbjuder det digitala mediet möjligheter såsom användning av ljud, video 
och interaktiva moment som chattar som även det kan vara meningsskapande. Allt detta är 
saker som Aftonbladet utnyttjar på sin sajt, men som faller utanför ramen för min uppsats. 
 
 
Vad kommunicerar Aftonbladet för bild av sig själv genom layouterna och de 
grafiska elementen? 
De element eller faktorer som jag tidigare har konstaterat har betydelse för vad Aftonbladet 
kommunicerar i form av identitet och värderingar är framförallt vad man har valt att 
framhäva, hur man kommunicerar ett budskap, vilka typer av typsnitt man använder sig av 
och vilka färger man använder sig av. 
 
Den första faktorn gällande vilka nyheter och puffar man har valt att framhäva säger en hel 
del om Aftonbladets värderingar eftersom ingen tidning någonsin kan vara helt objektiv. 
Någon måste välja ut vilka nyheter som ska presenteras, man gör således ett val eller en 
prioritering av vad som är viktigt. Denna prioritering inkluderar också var och hur olika 
nyheter ska presenteras. Som jag tidigare har nämnt är det svårt att dra slutsatser kring 
tidningens identitet utifrån vilka nyheter man har valt att presentera då jag inte vet vilja 
nyheter som fanns att välja mellan. Utifrån de nyheter som faktiskt presenterades, och var de 
                                                 
68 Karlsson, Anna-Malin & Ledin, Per (2000). Cyber, hyper och multi - några reflektioner kring IT-ålderns textbegrepp [PDF], 
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olika nyheterna presenterades kunde man se en tendens att man generellt har presenterat 
seriösa nyheter som om de hade ett högt nyhetsvärde, genom att lägga dem centralt och ge 
dem stor plats. Till antalet är dock de mer oseriösa nyheterna fler och därav kommuniceras 
ett dubbelt budskap om tidningens prioriteringar. Å ena sidan är dagens viktigaste nyhet en 
seriös nyhet, men å andra sidan har man på övriga platser i layouten valt att prioritera mer 
oseriösa nyheter. Detta kommunicerar framförallt att Aftonbladet är en tidning som vill 
tilltala alla. Den vill både visa att den är seriös, men samtidigt att oseriösa nyheter också är, 
om inte viktiga, så läsvärda. 
 
Går man vidare kan man se att Aftonbladets nyheter framförallt kommuniceras visuellt. 
Identitetsmässigt innebär det att tidningen, och kanske framförallt sajten ska vara 
lättillgänglig (i och med att denna i ännu högre utsträckning prioriterar mindre seriösa 
nyheter och samtidigt till ännu högre grad kommunicerar visuellt).   
 
I båda medierna kommuniceras att Aftonbladet är en gammal tidning med en lång historik. 
Detta görs genom att man har lagt ett porträtt av tidningens grundare bredvid logotypen, 
med texten ”Grundad 1830 av Lars Johan Hierta”. Porträttet och logotypen är även lagt som 
det ideala och får därför även i layoutsammanhang respresentera Aftonbladets roll, och på så 
sätt blir Hierta-porträttet ännu viktigare. Närvarandet av annonser och placeringen av dessa 
talar även om att Aftonbladet är en kommersiell produkt med kommersiella intressen, även 
fast man på sajten har försökt att skilja den största annonskolumnen från nyhetsinnehållet. 
 
Färgvalen kan säga ett flertal olika saker om Aftonbladets identitet, mycket beror dock 
antagligen på läsarens förkunskaper, erfarenheter och konnotationer osv. Det gula färgvalet 
kan till exempel kommunicera ”skvallerblaska”, och den röda färgen tillsammans med den 
gula kan ge konnotationer till hamburgerrestauranger som ofta har röda och gula färger, och 
ger genom detta då en bild av Aftonbladet som ”snabbkonsumerad”. Den röda färgen skulle 
kunna ge politiska konnotationer till socialdemokraterna, vilket inte är helt osökt med 
Aftonbladets bakgrund som LO-ägd. Den röda färgen skulle slutligen kunna ge en bild av 
Aftonbladet som revolutionär. Naturligtvis tolkar jag färgerna utifrån mina förkunskaper om 
Aftonbladet, och väljer, om än omedvetet, vilka möjliga kopplingar jag tar upp. Ingen av 
kopplingarna är dock obefogad, och jag kan heller inte se några alternativa kopplingar (eller 
”färgkonnotationer”) som skulle ge en motsatt bild av Aftonbladets identitet. Enligt Ryberg 
uttryckte visserligen starka kulörer makt, hälsa och kvalitet i äldre kulturer69. Denna uppsats 
utgår liksom multimodalitetsteorierna dock ifrån dagens västerländska tolkningar och 
synsätt. 
 
När man talar om typografin kan man generellt säga att ett serif-typsnitt talar för 
konservatism och seriositet. Ett sansserif-typsnitt innebär inte direkt motsatsen, utan vad det 
förmedlar är mycket beroende på kontexten. I fallet med Aftonbladets papperstidnings 
typografi kan man säga att typsnittet framförallt placerar Aftonbladet i en genre tillsammans 
med Expressen som använder sig av samma typ av typografi. Genren i sin tur kan säga något 
om tidningens identitet. Detta gäller också till stor del för färgen. Jämför man med andra 
svenska tidningar såsom Svenska dagbladet, Dagens nyheter och Expressen, och hur dessa 
har använt färg, kan man se att Expressen som också brukar kallas kvällstidning har ungefär 
samma färgval och färganvändning som Aftonbladet.  
                                                 
69 Ryberg, Karl (1991). ss. 28ff 
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Layout och grafiska element skulle ensamma antagligen inte kommunicera lika mycket om 
Aftonbladets identitet om Aftonbladet inte kunde placeras i en genre som läsaren är bekant 
med. Mycket av det som förmedlas, förmedlas för att läsaren/användaren har förkunskaper 
om tidningen och andra tidningar, och genom en jämförelse mellan dessa kan läsaren tolka 
in budskap och betydelser i de olika elementen.  
 
 
 
Hur resonerar man på Aftonbladet kring tidningens identitet? 
Som jag redogjort för i min resultatdel menar man på aftonbladets webbavdelning att den 
bild man vill ge av Aftonbladet är att det är en folklig tidning med närhet till läsaren, ”en 
klassisk kvällstidning av modernt snitt”. På tidningssidan säger man i likhet med 
webbavdelningen att huvudingredienserna i Aftonbladets identitet är att den ska vara 
överraskande, berörande och folklig. Att man har valt att ha med Hierta på tidningen 
framsida beror på att man vill kommunicera att man inte bara är störst, utan även äldst vilket 
är en viktig del i Aftonbladets identitet och varumärke. 
 
Färgvalen har man inte gjort med någon analytisk tanke på vad de förmedlar, utan enbart för 
att de är de starkaste signalfärgerna. Även fast den gula färgen är en viktig del i Aftonbladets 
identitet är färgen som sådan inte tänkt att kommunicera något till läsaren. 
 
 
Stämmer den identitet man vill kommunicera överens med vad man kommunicerar 
enligt multimodalitetsteorierna? 
Jag vill påstå att Aftonbladets syn på sin identitet kommuniceras genom layouterna och de 
grafiska elementen, men att även ytterligare värden kommuniceras. Genom sidornas 
sammansättningar, typografi och valet av innehåll kommunicerar layouterna folklighet. 
Genom att använda bilder och i många av nyheterna se på händelser ur de drabbade 
personernas synvinkel kommuniceras även här att Aftonbladet är en folklig tidning, men den 
berör även läsaren. Övriga saker som kommuniceras genom layouterna, som jag tog upp 
under frågan om vad Aftonbladet kommunicerar för bild av sig genom layouterna och de 
grafiska elementen, är visserligen inte desamma som personerna jag har intervjuat anger som 
huvudingredienser i Aftonbladets identitet, men inte heller något som egentligen motsäger 
det Aftonbladet menar att de vill kommunicera. 
 
 
Vad kan man slutligen dra för slutsatser om den grafiska utformningens betydelse?  
Det man kan se efter den multimodala analysen är att de allra flesta komponenterna i en 
layout på något sätt är meningsskapande. De enskilda elementen i en layout, såsom en ram 
eller balk, kommunicerar ensamma möjligen inget konkret till läsaren/användaren, men 
nästan alla elementen kommunicerar på olika sätt vad användaren bör ge uppmärksamhet, 
och sammansättningen av dessa element drar även användarens uppmärksamhet till det 
viktiga. Layoutvalen visar även på vilken typ av nyheter tidningen prioriterar och vilka 
värden man lägger i bild respektive text. I Aftonbladets fall kunde man se att man framförallt 
kommunicerar visuellt medan texten får fungera som en kommentar till bilden. Man kunde 
också se att det fanns vissa teman som oftare presenterades som nya respektive givna, och 
andra som presenterades som ideala eller reala och därav presenterades som olika viktiga. 
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Vad som framställs som viktigt och mindre viktigt grundar sig i tidningens ideologi och kan i 
sin tur berätta något om Aftonbladets värderingar och också om Aftonbladets identitet. 
Placeringen av logotypen och porträttet av tidningens grundare, och valet att överhuvudtaget 
ha med dessa, var även de kommunikativa.  
 
Jag har konstaterat att man vid utformandet av sajten och tidningen inte har varit särskilt 
analytiska. Ser man dock till vad olika element kommunicerar utifrån 
multimodalitetsteorierna stämmer det man försöker kommunicera ofta ganska väl överens 
med det man faktiskt kommunicerar. Ofta när vi gör en layout tänker vi inte på varför vi 
lägger något på en viss specifik plats, men vi får en känsla för vad det vi producerar 
kommunicerar när vi lägger olika element på olika platser, och den känslan verkar stämma 
ganska bra överens med hur användaren sedan i sin tur uppfattar layouten. 
 
När jag analyserade vilka typsnittsval man har gjort kunde man även här se att de grafiska 
valen har stor betydelse. Typsnittet kommunicerade, framförallt på Aftonbladets framsida, 
ett flertal olika saker. Kanske framförallt placerade typsnittets utformning och tyngd 
Aftonbladet i en genre som i sin tur säger en del om tidningens identitet. På sajten var 
typografin inte lika kommunikativ, då man inte har lika många möjliga typsnitt att välja 
mellan på nätet, men valet av en sans-serif i rubrikerna tillsammans med rubrikernas tyngd 
placerar även här Aftonbladet i en genre och har således betydelse för vad sajten 
kommunicerar.  
 
Alla komponenter i en layout är inte från Aftonbladets sida tänkta att kommunicera samma 
sak som teorierna och mina tolkningar säger att de gör. Valet av en sans-serif i rubrikerna är 
till exempel grundat i att rubriken ska vara tydlig och framträdande. Just att man lägger en 
sådan vikt vid rubrikerna är dock i sig något som kommunicerar en bild till användaren, om 
än inte av samma anledning som min analys eller multimodalitetsteorierna anger. 
 
Färg till sist har också en viktig kommunikativ betydelse. Jag konstaterade att det är svårt att 
säga hur varje enskild person tolkar färgvalet men om man utgår från vad färgen skulle kunna 
kommunicera fanns möjligheter som ”skvallerblaska”, ”snabbkonsumtion”, politisk koppling 
till socialdemokraterna och slutligen ”revolutionär”. 
 
Genom att se till vad som placeras och hur detta placeras på en framsida, samt vad man 
använder för färger och typsnitt och vad detta konnoterar kan man konstatera att de grafiska 
elementen och layouten i allra högsta grad är meningsskapande, och att de påverkar hur en 
nyhet presenteras samt hur samma nyhet kommer att bli läst. 
 
 

6 Slutdiskussion 
Kress och Leeuwen menar att visuella element i en layout är meningsskapande och att vilken 
mening de får beror på sammanhanget. Jag tycker att min uppsats har visat på att detta 
stämmer ganska väl. Mitt försök att se en identitetsdimension i de grafiska elementen och 
layouten visade sig inte vara obefogad, men att mycket av det som kommuniceras, 
kommuniceras för att vi känner till typen av tidning. Vi placerar den i en genre och därifrån 
får de enskilda elementen betydelse.  
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Samma sak gäller de olika kompositionsfaktorerna som Kress och Leeuwen tar upp. De 
medger att deras teorier är anpassade efter det västerländska sättet att läsa och uppfatta en 
text, men även här tror jag att genreinslaget har stor betydelse. Real och ideal kan till exempel 
mycket väl vara specifikt för en viss typ av text, eller snarare tvärt om, vissa typer av texter 
kan behandla kompositionsfaktorerna helt annorlunda än vad Kress och Leeuwens teorier 
medger, och detta behöver inte alls vara en kulturell fråga utan kan mycket väl vara en fråga 
om genre. Jag menar att det särskilt finns problem i Kress och Leeuwens resonemang kring 
informationsvärde, vilka ofta är svåra att applicera på en layout och se en tydlighet och 
självklarhet i. 
 
Jag ser ingen omöjlighet i att vidareutveckla Kress och Leeuwens teorier till att också 
behandla identitetsaspekter. Speciellt inte när det gäller analys av artefakter gjorda av enskilda 
personer. Då Kress och Leeuwen menar att varje person tolkar och skapar utifrån sina 
specifika resurser borde personlighet och identitet i allra högsta grad kunna inkluderas i 
multimodalitetsdiskussionen.  
 
Kress och Leeuwens teorier kring multimodalitet har både styrkor och brister. Då deras 
teorier används inom ett brett område täcker de bara en mycket liten del av tolknings- och 
betydelsemöjligheterna vilket gör dem svåranvända. Tolkningar och slutsatser har därför till 
stor del utgått från mig, och mina erfarenheter och kunskaper. Eftersom tolkningar, 
betydelser och konnotationer i allra högsta grad är kulturbetingade, och det dessutom är 
omöjligt att vara objektiv när man analyserar en tidning som man både har förkunskaper och 
åsikter om, bör uppsatsen inte ses som ett bestämt ”det här kommunicerar de!” eller ”Så här 
är det” utan snarare ”så här kan det vara” eller ”så här kan det uppfattas”. Den här uppsatsen 
har tagit upp ett av många sätt att tolka vad en layout kan kommunicera.  
Jag hoppas ändå att den ger en tydlig bild av att layout och grafiska element är 
meningsskapande till en mycket högre grad än vad vi ofta inser, även fast tolkningarna i sig 
säkert kan diskuteras. 
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Personer och begrepp 
 
Konnotation Föreställningar eller kopplingar som är knutna till ett visst ord i en kultur 
 
Multimodalitet Flera olika element såsom text, bild, ljud och layout skapar mening 
tillsammans 
 
Puff/puffa för En ingång/”reklam” för en artikel som ska locka läsaren in i tidningen. Puffa 
för är således att ”göra reklam” för en viss artikel. 
 
 
Barthes, Roland Känd fransk semiotiker som forskade med fokus på fotografier. Myntade 
bland annat begreppen denotation och konnotation. 
 
Halliday, Michael Engelsk lingvist som Kress och Leeuwen inspirerats av 
 
Kress, Gunther Ledande inom forskningen kring socialsemiotik och multimodalitet 
 
Leeuwen, Theo van Ledande inom forskningen kring socialsemiotik och multimodalitet 
 
Pierce, Charles Amerikansk filosof som myntade begreppet semiotik. Är även känd för sina 
studier kring ikoner, index och symboler.  
 
Saussures, Ferdinand de Schweizisk lingvist som utvecklade semiologin 
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Bilagor 
Bilaga 1a: Aftonbladet 3 maj 2005 
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Bilaga 1b: Aftonbladet 5 maj 2005 
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Bilaga 1c: Aftonbladet 6 maj 2005 
 
 

 42



Bilaga 2a: aftonbladet.se 2 maj 2005  
Startsidan i sin fullständiga längd 
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Bilaga 2b: aftonbladet.se 5 maj 2005  
Nedre delen är bortklippt, se bilaga 2a 
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Bilaga 2c: aftonbladet.se 6 maj 2005  
Nedre delen är bortklippt, se bilaga 2a) 
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Bilaga 3: Aftonbladet första utgåvan 1830 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Strand, Hadenius, Gustavsson & Fredriksson, Gunnar (1980). Aftonbladet – En svensk historia. 
Stockholm: Tidens förlag. s. 5 
 
 
Bilaga 4: Intervjufrågor 
 
FRÅGOR SAJTEN (Smedshammar och Schwartz) 
- Hur resonerar ni kring Aftonbladets identitet? Vad VILL ni t.ex. ge för bild av aftonbladet? (genom 
nättidningen och vanliga tidningen) och vad vill ni förmedla för bild av er genom ert formspråk? 
 
Varför ser sajten ut som den gör layoutmässigt? 
- Ligger det någon tanke bakom placeringen av till exempel pilramen och navigering eller är det bara 
ett standardval? 
- Finns det någon tanke bakom reklamplaceringar (toppen, högerspalt och de mitt i texten)? 
- Är det någon tanke bakom att ni har Hjerta bredvid logotypen, fyller det något kommunikativt eller 
funktionellt syfte? 
 
Ligger det några tankar bakom era färgval? T.ex: 
- De röda balkarna 
- De röda texterna (tipsa i "tipsa oss" och start i "startsidan") 
- Den svarta bakgrunden och den röda och vita texten i "senaste nytt"  - Den 
ljusgula färgen bakom navigeringen 
(Hur länge har aftonbladet varit gul? Finns det någon anledning till färgvalet vad du vet?) 
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Ligger det några tankar bakom ert typsnittsval? 
- Förr använde ni en serif i brödtexten, varför? 
- Varför bytte ni till att använda en sans-serif i brödtexten? 
 
- Har ni medvetet gjort något annorlunda på sajten i jämförelse med tidningen? (till exempel gällande 
innehåll, form, färgval) 
 
- Ser ni några värden i sajten som inte finns i tidningen och tvärtom? 
 
- Har ni funderat kring papprets betydelse när en person läser er tidning och värdet i att man kan läsa 
den hur som helst när som helst var som helst? Försöker ni kompensera detta på något sätt på sajten? 
 
 
FRÅGOR TIDNINGEN (Winbergh) 
- Hur resonerar ni kring Aftonbladets identitet? Vad vill ni t.ex. ge för bild av aftonbladet? (genom 
nättidningen och vanliga tidningen) och vad vill ni förmedla för bild av er genom ert formspråk? 
 
Varför ser framsidan ut som den gör layoutmässigt? 
- Ligger det någon tanke bakom placeringen av till exempel puffarna till vänster och stora nyheten till 
höger?  
- Är det någon tanke bakom att ni har Hierta bredvid logotypen, fyller det något kommunikativt eller 
funktionellt syfte? 
- Finns det någon tanke bakom att ni knappt använder någon typ av inramning eller separation av 
olika text- och bildblock? (t.ex. mellan puffarna och i toppen av sidan)  
 
Ligger det några tankar bakom era färgval? 
- Hur länge har ni varit gula och finns det någon anledning till färgvalet? (jag antar att tidningen var 
svartvit från början) 
- Ligger det någon tanke bakom den röda färgen som "balkfärg"? 
 
Ligger det några tankar bakom ert typsnittsval (sans-serif istället för serif på framsidan, men serif i 
resten av tidningen)? 
 
- Har ni medvetet gjort något annorlunda i tidningen i jämförelse med sajten? (till exempel gällande 
innehåll, form, färgval) 
 
- Ser ni några värden i sajten som inte finns i tidningen och tvärtom? 
 
- Hur har ni resonerat vid valet av papper i tidningen? 
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