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Abstract 

 

Denna uppsats undersöker hur grafisk formgivning påverkar image. Detta görs genom att se 

på Dagens Nyheter som exemplum på hur man kan jobba under formgivningsprocessen för att 

bygga image. Kopplingen mellan begreppet image och det retoriska begreppet ethos 

diskuteras och kopplas till det retoriska begreppet doxa. En fokusgruppsundersökning har 

använts som metod för att hämta inspiration till analysen. De teoretiska utgångspunkter på 

vilken uppsatsen primärt vilar är Daniel Chandlers sammanfattning av semiotikläran, Theo 

van Leeuwen och Gunther Kress tankar om sociosemiotik, Mats Rosengrens beskrivning av 

doxa, Jens Kjeldsens redogörelse för ethos, Peggy Brønn Simcic och Øyvind Ihlens 

förklaringar av image samt tankar om grafisk formgivning presenterade i boken Bild och form 

för informationsdesign med Rune Pettersson som redaktör. Resultatet av undersökningen 

visar att formgivningen av en tidning påverkar tidningens image men även dess ethos. Men 

formgivningen är endast en del i den kommunikationen som påverkar mottagaren. 

Undersökningen visar även att ethos upplevs olika beroende på doxa och därmed kan den inte 

med säkerhet fastslå hur tidningens ethos och image påverkas, endast att de gör det. 

Nyckelord: grafisk formgivning, ethos, image, doxa, semiotik, sociosemiotik, Dagens 

Nyheter, Theo van Leeuwen & Gunther Kress, Daniel Chandler.  
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1. Inledning 

 

Hösten 2011 fick en vän till mig praktik på Dagens Nyheter. Medan hon satt och redigerade 

sidor på feature-redaktionen lades den sista touchen på det som skulle bli DN:s nya layout. 

Den 19 september delades ”nya” DN ut i landets brevlådor. Bara sju år efter den senaste 

omformningen av tidningen, i och med övergången till ett mindre format, klädde sig tidningen 

nya kläder.   

Ingen kan förneka att visuella element blir viktigare och viktigare i vår kommunikation. Se 

bara på en dagstidning från början av 1900-talet och på en från imorse. Vad är skillnaden? Det 

som vi först kanske märker är att tidningen från imorse svämmar över av visuella intryck, 

bilder, grafik och färger medan vi tycker att tidningen från början av 1900-talet skriker 

tomhänt efter dem. Allt eftersom teknologin har utvecklats har det blivit lättare och lättare att 

uttrycka sig inte bara språkligt utan även visuellt. Färger, möjlighet till friare layouter och en 

enorm variation av typsnitt var inte möjligt för hundra år sedan. Men idag har vi oändliga 

möjligheter. Förändringar kan göras på några sekunder i redigeringsprogram utan att behöva 

göra fysiska förändringar i vare sig tidning eller tryckpress. Hur påverkar användandet av 

bilder, grafik och färg hur vi ser på tidningarna? 

Retoriken kallas ofta för konsten att övertyga och har i över tvåtusen år intresserat sig för 

hur vi med språkets hjälp kan påverka människor omkring oss och förstå hur vi själva blir 

påverkade. Det är först på senare år som synen på retorik har vidgats för att även se visuella 

element som påverkansmedel. Den språkliga retoriken har ett försprång som den visuella 

retoriken, semiotiken, har att ta igen.  

 

2. Bakgrund 

 

På Dagens Nyheter kände man att tidningen hade blivit stilmässigt spretig i formen medan 

tidningens olika delar hade blivit mer lika varandra. Det var dags för en omgörning. 

Tidningen skulle bli modernare och tydligare. DN var dock måna om att läsarna fortfarande 

skulle känna att det var samma tidning som de höll i. I DN:s publicistiska vision som beskrivs 

i den nya grafiska profilen står att DN ska ”stärka sin position som landets enda riksspridda 

morgontidning genom att upplevas som mer angelägen för den moderna storstadsmänniskan” 

(Dagens Nyheters hemsida). 
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Dagens Nyheter konkurrerar idag både med andra morgontidningar, kvällstidningar, 

gratistidningar och, kanske framförallt, webben där vi kan få nyheter helt gratis. 

Papperstidningen har fler visuella begränsningar än webben där skrift kan kombineras med 

både tal, video och 3D-grafik. Webben är även tillgänglig för alla medan valet att läsa en 

papperstidning till viss del är ekonomiskt. Dock har papperstidningen fortfarande övertaget då 

det gäller vad vi associerar namnet Dagens Nyheter till.  

 

2.1 Dagens Nyheter 

Tidningen utkom första gången den 23 december 1864 och är oberoende liberal. Grundare 

och dåvarande chefredaktör var Rudolf Wall och den första upplagan trycktes i 6 000 

exemplar.  

Dagstidningen har idag cirka 823 000 läsare mellan 15 och 79 år varav mestadel i 

Stockholm. Av upplagan delas 97 procent ut till prenumeranter och de resterande tre 

procenten är lösnummer. DN är Sveriges största annonsmedium inom tryckta tidningar. 

Enligt DN själva är deras utgångspunkt att alla människor ”ska ha möjlighet att följa vad 

som händer i världen och kunna delta i debatten kring viktiga samhällsfrågor”. Dagens 

Nyheters chefredaktör, vd och ansvarig utgivare Gunilla Herlitz skriver att humanism, 

pluralism och tolerans är tidningens värden. Hon menar att tidningen värnar om sin 

utlandsbevakning och att hennes ambition är att DN ska föra läsaren närmre världen.  

DN beskriver själva sina läsare som nyfikna, vetgiriga och bärande av moderna och urbana 

värderingar. DN-läsaren har enligt tidningen själv något högre utbildning, inkomst och ålder 

än den genomsnittlige svensken men de menar att läsarkretsen ”i hög grad” är ett tvärsnitt av 

Sveriges befolkning (Dagens Nyheters hemsida). 

DN har som målsättning att innehållet i tidningen ska präglas av ord som nyhetsledande, 

trovärdigt, överraskande, berörande och inbjudande. När det gäller ordet inbjudande menas 

att tidningen ska ha en ”modern formgivning och en presentation av det journalistiska 

materialet som väcker lusten att läsa” (Dagens Nyheters hemsida). 

Dessa ord var centrala i arbetet med den nya formgivningen och art director Lotta Ek 

menar att de två första orden ”sitter i ryggmärgen” i varje nyhetsredaktion medan de tre sista 

orden är de som till störs del har format nya DN (Cap & Designs hemsida). Just hur man vill 

bli uppfattad, hur man uppfattas och hur man tror att man uppfattas är centralt i denna 

undersökning. Begreppen ethos och image ger en vidare beskrivning av just detta.  
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2.2 Ethos och image 

För att sätta mitt uppsatsämne i relation till retoriken vill jag här ta in begreppet ethos. 

Kjeldsen menar att det finns ett samband mellan ethos och image, att orden nästintill är 

synonymer, men han nämner några skillnader (2008:126). Image, menar han, är en 

beskrivning av karaktär som är ”medvetet och potentiellt oberoende av både sakens argument 

och avsändarens ’egentliga’ karaktär” (2008:126). Han menar att image öppnar för en bredare 

och situationsoberoende beskrivning av en persons stil, sätt att vara och allmänna uppförande 

(2008:126). Jag har valt att använda mig av Jens Kjeldsens definition av ethos eftersom han 

har en modern syn på begreppet. Det ursprungliga begreppet ethos syftade endast till det i 

talet retoriska bevismedlet. En syn som inte stämmer överrens med min syn på att ethos även 

kan uttryckas visuellt. Kjeldsen har även ett intresse för visuell retorik och därför ser jag hans 

definition som bäst applicerbar på denna uppsats.  

Under antiken, skriver Kjeldsen, hade definitionen av ethos att göra med talarens 

personliga kvaliteter; den moraliska karaktären, välviljan mot publiken och förståndet eller 

kunskapen. Kjeldsen menar att vi får en grundlig redogörelse för ethos i och med Aristoteles 

Retoriken där ethos är ett av de retoriska bevismedlen som hjälper talaren i fall där 

sannolikheter behandlas och att ethos då kan avgöra om vi väljer att lita på det som talaren 

säger eller inte. Dock menade Aristoteles att ethos skapades under talets gång genom det som 

talaren gör, det som talaren säger och hur talaren säger det. Cicero tog dock med i sin 

definition av ethos de intryck som mottagaren redan hade av talaren. Ethos var dock under 

antiken inte nödvändigtvis någonting som kunde avgöras på förhand (2008:123-125). 

I modern tid säger vi kanske inte talare utan snarare avsändare och en avsändare kan vara 

en enskild person, ett företag eller en grupp människor. Alla dessa med ett eget ethos. Alltså 

kan det vara relevant att tala om Dagens Nyheters ethos. Ethos är den inställning till eller 

uppfattningen av sändaren som mottagaren har vid ett specifikt tillfälle. Men, menar Kjeldsen, 

ethos kan förändras över tid, ”till och med för samma mottagare” (2008:127).  

Kjeldsen beskriver förändringen av ethos genom att skilja på inledande ethos, härlett ethos 

och slutligt ethos. Med inledande ethos menar han det ethos som vi har innan vi börjar tala 

eller kommunicera och därmed den bild som mottagaren redan har av oss, detta är alltså inte 

en del av det ethos som Aristoteles beskriver (2008:133). Kjeldsen menar att det är större 

chans att vi lyssnar till personer med högt inledande ethos och att det ökar sannolikheten för 

påverkan av attityder (2008:135). Härlett ethos, menar Kjeldsen, är det som vi skapar medan 

vi kommunicerar och det är detta ethos som Aristoteles hade i åtanke när han beskrev 

begreppet (2008:135). Här kan retorikens alla verktyg användas, såväl actio som argument, 
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för att påverka ditt ethos (2008:136). Slutligt ethos är ”det intryck som åhörarna har av dig när 

du har slutat att kommunicera” och det inledande ethos du har nästa gång du ska 

kommunicera (Kjeldsen 2008:140).  

I Åpen eller innadvendt omdømmebyggning for organisasjoner vädrar Peggy Simcic Brønn 

och Øyvind Ihlen många olika definitioner av begreppet image. De flesta av definitionerna 

fokuserar på verksamheten eller organisationen och vilken bild de tror att folk har av dem. 

Dessa definitioner kan inte jämföras med ethos eftersom ethos ses ur mottagarens perspektiv 

och inte sändarens.  

Simcic och Ihlen hänvisar till Tom Browns försök att organisera de perspektiv som 

människor hanterar, responderar och betraktar organisationer på. Det första perspektivet är 

internt och fokuserar på hur organisationen ser på sig själv. Det andra perspektivet är riktat 

mot intressenten och har fokus på hur organisationen vill att andra ska se på dem. Det tredje 

perspektivet innebär hur organisationen tror att intressenter ser på dem och det fjärde 

perspektivet innebär hur intressenten i verkligheten ser på organisationen (2009:53). 

Jag intresserar mig för det fjärde och sista perspektivet, hur intressenterna egentligen ser på 

företaget. Den definition av image som jag fastnar för och som passar uppsatsens ämne är 

hänvisad till Per Olof Berg, professor i företagsekonomi, som definierar begreppet som 

”allmänhetens uppfattning eller intryck av en organisation, vanligtvis i förbindelse med en 

speciell handling eller händelse” (2009:62). Här handlar det om mottagarens perspektiv. 

Denna definition har kritiserats eftersom många anser att image är mer avgränsat och 

kortvarigt än så. Det finns dock röster som håller med och menar att image är ett förbigående 

intryck som en mottagare bygger upp utifrån direkta observationer eller tolkningar av 

symboler från en organisation. Den inre karaktären i image är den artistiska idé som en 

kommunikatör skapar och sänder ut eller ger till mottagaren. Folk ser image som sannhet men 

bilden av företaget behöver egentligen inte representera verkligheten (Simcic 2009:64-66). 

Detta går hand i hand med Kjeldsens definition av ethos där en avsändares ethos inte behöver 

spegla avsändarens ”verkliga” karaktär. Image och ethos verkar båda vara luftslott, oberoende 

av ”hur det egentligen ligger till” och fokuserade på ett mottagarperspektiv.  

Någon som håller med om mottagardefinitionen av image är Kotler m.fl. som i Marketing 

management beskriver image som varumärkets visuella och verbala uttryck som leder till 

psykologiska och emotionella associationer som varumärket vill behålla i medvetandet hos 

konsumenten. Hur företaget vill identifiera och placera varumärket är däremot deras identitet 

(2009:426).  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Beslutet vare sig vi köper en tidning eller ej beror på många saker. Vad vi behöver och vill ha 

varierar beroende på kultur, livssituation och individuella karaktärsdrag (Kotler 2009:224). 

Varumärket, produkten, den sociala kontexten, liknande varumärken och produkter på 

marknaden samt den tid vi har på oss för köpet spelar alla en roll i huruvida vi köper en 

produkt eller ej (Kotler 2009:252). Jag vill se på om grafisk form är någonting som påverkar 

mottagarens syn på produkten och därmed köpet eller valet att läsa tidningen och om det 

därför viktigt att lägga ned tid på en texts utseende utöver innehåll.  

 

Påverkar den grafiska formgivningen av en tidning dess image och i sådana fall hur? 

 

Undersökningen kommer att se på hur den grafiska formgivningen påverkar läsaren och hur 

begreppet image kan kopplas till begreppet ethos. Dagens Nyheter fungerar i denna 

undersökning som exemplum för hur en tidnings formgivning kan påverka tidningens image.  

Hur Dagens Nyheter ser ut nu, ett drygt halvår efter att nya DN lanserades med en ny 

grafisk profil, kommer att jämföras med hur tidningen såg ut före lanseringen. Anledningar 

till att Dagens Nyheter kan ha valt att förändra sin layout och vad förändringen gör för 

tidningens image kommer att diskuteras. Diskussionen kommer även att ta upp varifrån man, 

under omformningen av DN, hämtade inspiration och hur detta kan relatera till tidningens 

ethos. Eftersom DN:s gamla utformning kommer att jämföras med den nya blir analysen 

delvis komparativ. 

Mitt syfte är att ur ett retorikvetenskapligt perspektiv förklara hur grafiska formgivare 

tänker och hur de gör olika val i formgivningsprocessen. Vidare vill jag se hur begreppen 

image och ethos står i relation till varandra och reda ut om begreppen är synonymer eller om 

de kompletterar varandra. Jag vill även undersöka om image och ethos är bra begrepp för att 

förena retorik och grafisk formgivning under en analys. 

Efter tre års studier i ämnet retorik kan jag ibland förvånas över att se att semiotiken, ännu, 

inte har en större roll inom retoriken än den har. Att därför uppmärksamma ett sätt på vilket 

semiotiken kan användas väcker förhoppningsvis intresse för ytterligare utforskning av visuell 

retorik.  

Min utgångspunkt i denna undersökning är att man som mottagare av en text, och i detta 

fall en dagstidning, redan har en förutfattad bild av hur tidningen är. Jag tror dock att denna 
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bild kan förändras över tid och att den grafiska formgivningen kan förstärka eller försvaga 

bilden.  

Liksom tal tror jag att texter lånar drag av varandra för att överföra ett önskvärt ethos till 

sig själv och att den grafiska formen är ett snabbt sätt för tidningar att förmedla detta, fånga 

intresse och stå ut i mängden. Grafisk form kan därmed bli ett avgörande element huruvida vi 

läser texter eller ej och därigenom i sig ett persuasivt medel.  

 

3.1 Vad säger retoriken om påverkan? 

Vad retorik är varierar beroende på vem man frågar, men Jens Kjeldsen definierar praktisk 

retorik som det vi gör när vi försöker övertyga och påverka varandra, det vill säga 

”kommunikation i bruk”. Detta är även den klassiska synen på retorik (2008:13). 

Retorikens grundpelare är de tre bevismedlen ethos, logos och pathos. Ethos är talarens 

karaktär, pathos de känslor som talaren frammanar hos publiken och logos är det som sägs 

(2008:33). Dessa kan sedan användas på olika sätt men för att sätta begreppen i uppsatsens 

kontext skulle man kunna se ethos som tidningens image och hur tidningen, genom det som 

människor tidigare vet om DN, får dem att läsa tidningen. Här kommer faktorer som att DN är 

oberoende liberal in. Men, ethos kan även etableras medan man läser tidningen. Mer om detta 

under ethos. Pathos kan ses som den känsla som man får av tidningen medan man läser den 

och här skulle jag säga att hur den ser ut spelar en stor roll. Men pathos kan även uttryckas 

genom språk och starka uttryck. Logos kan slutligen ses som de nyheter som tidningen tar upp 

vilka blir argument för att man ska läsa den.  

Vissa väljer att avgränsa retorik till verbalspråket medan andra även räknar in symbolisk 

kommunikation men då fortfarande kommunikation som har som mål att påverka (2008:14). 

En förutsättning för ett meningsfullt språkbruk och för att se retoriken som konsten att 

övertyga, skriver Kjeldsen, är en överrensstämmelse mellan våra intentioner, våra yttringar 

och de reaktioner som åhörarna får (2008:17). De sätt vi uttrycker oss på måste stämma 

överrens med vad vi vill uppnå men även vad vi uppnår. Retorik som en övertygelsekonst 

innebär även att skillnaden i bra eller dålig retorik samt en bra eller dålig retoriker avgörs via 

hur effektivt och lyckat slutresultatet, nämligen övertygningen, är (2008:19).  

Kjeldsen menar att de verktyg som vi använder för att övertyga, språket men även 

symboler, kan vara mångtydiga men att retoriken där ser till kontexten, den retoriska 

situationen, för att lösa denna mångtydighet. Betydelsen, skriver han, ligger inte enbart i 

texten utan även i kontexten (2008:272-273). 
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Anders Björkvall utvecklar tankarna om betydelse när han skriver i Den visuella texten att 

även i skriftspråkiga texter ”skapas betydelse sällan helt utan bilder och grafik” (2009:7).  

I boken anknyter han till teorin sociosemiotik, utvecklad av språkforskaren Michael 

Halliday på 70-talet. Inom denna anser man att betydelseskapande alltid är funktionellt. Vi 

behöver uttrycka oss och utvecklar så välfungerande sätt som möjligt för att göra detta på. 

Inom sociosemiotiken är betydelse inte begränsat till verbalspråket utan språk och bilder är 

resurser som vi har för att uttrycka det vi vill. Hittar vi inte adekvata sätt för att uttrycka oss så 

skapar vi dessa eller väljer andra kommunikationssätt (Björkvall 2009:12). 

Björkvall beskriver tre slags betydelser som även kan kallas metafunktioner; den 

ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. Den ideationella är 

”versioner av verkligheten” såsom beskrivelser av människor, platser och rum. Den 

interpersonella visar på sociala aktiviteter och interaktion såsom attityder och den textuella 

har att göra med hur de två föregående metafunktionerna knyts samman och fungerar 

kommunikativt. För att ett meddelande ska fungera som en text, skriver Björkvall, måste det 

knytas ihop på ett sätt som uppfattas meningsfullt och motiverat av de som deltar i 

kommunikationen (2009:11-12). 

 

4. Material 

 

Jag valt ut sex tidningar från samma datum år 2011 och 2012. Dessa datum är den 12-14 mars 

2011 respektive 2012. På detta sätt får jag material som representerar de båda utformningarna 

av tidningen. Jag har även valt ut datumen med tanke på att den nya utformningen har fått en 

tid på sig så att eventuella ostadigheter i den grafiska formen har lagt sig. Utöver detta är 

urvalet slumpmässigt.  

Jag valt ut en framsida från respektive period, ett exempel på grafik från respektive period 

samt en ledare från respektive period. Genom detta urval får jag en variation av användning 

av layout samt ett omfång som inkluderar flera olika visuella element. Exempel hämtas från 

detta material men jag kommer även att tala om ändringar som har gjorts som inte 

nödvändigtvis syns i det bifogade materialet.  

Analysmaterialet redovisas i bilaga 1-6.   
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5. Grafisk formgivning utifrån yrkesverksamma, forskare och lärare 

 

5.1 Grafisk formgivning 

För att beskriva begreppet grafisk formgivning använder jag mig av professor i 

informationsdesign Rune Pettersons definition från boken Bild och form för 

informationsdesign: ”arbetet med att planera och utforma grafiska produkter med hänsyn till 

utförande (format, sidantal, materialspecifikation), layout och typografi, såväl praktiska som 

estetiska aspekter” (2004:14). Jag kommer att analysera slutprodukten av detta arbete, den 

grafiska formen.  

Lasse Frank, universitetsadjunkt inom grafisk form, skriver i samma bok att grafisk 

formgivning handlar om att visuellt berätta och förmedla information. Den grafiska formen är 

för innehållet vad retoriken är för språket, det vill säga ett medel för att övertyga, förstärka 

och förtydliga (2004:201). 

Frank ställer upp några frågor som man innan det grafiska arbetet sätter igång bör ha svar 

på; vad är syftet med den grafiska produkten, hur ska den användas, vilken är målgruppen och 

vad är det för innehåll och budskap som ska presenteras? När man vet detta kan man anpassa 

sitt innehåll så att det verkar övertygande, förstärkande och förtydligande (2004:202). 

Lotta Ek, art director på Dagens Nyheter, menar att en bra design på en tidning ger 

trovärdighet eftersom ”det visar att man har kunskap inom alla områden” (Cap & Designs 

hemsida). 

 

5.2 Layout 

Lasse Frank definierar layout som det ”fysiska arbetet med att placera ut text, bild och andra 

grafiska objekt på den bestämda ytan” (2006:219-220). Detta verkar vara detsamma som 

grafisk formgivning men för att skilja dessa två begrepp åt kommer jag att tala om layout som 

den färdiga sidan och hur den ser ut. Layout och grafisk form blir produkten och grafisk 

formgivning processen.  

Harold Evans skriver i Editing and designing, book five: newspaper layout att en 

tidningslayout antingen kan vara statisk eller dynamisk där en statisk layout är en fixerad form 

som man placerar nyheterna i medan en dynamisk layout kan förändras beroende på vilka 

nyheter som ska finnas med och hur mycket plats de behöver (Evans 1973:74-75). I en 

dynamisk layout kan en stor nyhet få mer plats, bilder kan placeras på olika platser på sidan 

från en dag till en annan och rubriker likaså, så är ej fallet med en statisk layout. 
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5.3 Grafik 

Universitetslektor Lennart Strand jobbar med nyhetsgrafik och anser att bra grafik ska locka, 

vara angelägen och korrekt. Bra grafik, säger han, är grafik som mottagaren kan förstå. Inte 

minst är det viktigt i nyhetssammanhang där man inte kan räkna med att människor har tid 

med att fundera över vad grafiken ska visa (2006:183-184).  

 

5.4 Färg 

Peter Johansson menar att färger kan understryka och förstärka det budskap som man vill 

förmedla. Han menar att man kan hjälpa mottagaren att förstå en bild och utrycka känslor 

såväl som fysiska egenskaper genom färg. Dock, menar han, är färg en individuell upplevelse 

och uppfattningen kan bygga på personliga erfarenheter (2004:79-80). 

 

5.5 Typsnitt 

Christer Hellmark skriver att det finns två huvudgrupper av typsnitt; antikva och sanserif. Han 

menar att antikvan, vars främsta kännetecken är bokstävernas små ”fötter”, seriffer, passar 

bäst för löptext eftersom antikva i längre stycken är mer lättläst än sanserif. Dock är det svårt 

att bevisa detta men Hellmark menar att lättlästhet kan bero på folks vanor. Han skriver även 

att antikvans fötter håller bokstäverna på den osynliga baslinje som finns och gör att ögat 

lättare kan följa textraden. Serifferna gör bokstäverna urskiljbara vid sidan av andra 

bokstäver. Sanseriferna passar bättre däremot för reklambudskap och affischer, rubriker, 

mellanrubriker och för kortare textgrupper (1991:26). 

Jo Mackiewicz och Rachel Moeller forskar i hur typsnitt uppfattas och skriver att val av 

typsnitt är viktigt eftersom det bidrar till dokumentets visuella språk genom de olika 

personligheter som de förmedlar.  De menar att typsnitt kan ha olika möjlighet att och kan 

framkalla olika känslor och sinnesstämningar. Vid val av typsnitt bör man begrunda hur 

typsnitten bidrar till och förstärker de retoriska effekter som sändaren vill att dokumenten ska 

förmedla. Med retorisk effekt menas i detta fall vilken ton som texten ska ha, exempelvis 

objektiv, seriös eller ungdomlig. Här kan man se en likhet med det retoriska begreppet ethos 

som beskrivs nedan. Kommunikatörer bör, menar författarna, därför välja typsnitt med 

omsorg istället för baserat på personliga preferenser eller grundat på vad företaget tidigare har 

haft (2004a:304). 

Mackiewicz och Moeller delar upp typsnittsanvändning i två grupper; texttypsnitt, som 

innebär typsnitt designat för läsbarheten i längre stycken, och displaytypsnitt, designat för att 

fånga uppmärksamhet (2004a:304). Detta är dock inte en uppdelning av antikva och sansserif.  
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Jo Mackiewicz skriver att typsnitt både är bärare av känslor och situationsbundna och att 

ett typsnitt som passar i ett sammanhang inte behöver passa i ett annat (2004b:114).  Hon 

menar även att visuella element, såsom grafik och designelement, spelar en stor roll i 

uppbyggnaden av ethos och det första intrycket av en text (2004b:115).  

Ett typsnitt kan ha en viss personlighet eller tyckas ha ett bättre sätt att användas på enbart 

på grund av hur det genom historien har använts. Typsnitt kan alltså konnotera tillbaka till hur 

de tidigare har använts och därigenom bygga sin personlighet och även dess dokuments 

personlighet. Alltför många olika typsnitt i ett dokument kan ibland fördunkla den retoriska 

effekten eftersom alltför många olika konnotationer blandas (Mackiewicz 2004b:121-122) . 

Typsnitt kan även genom dess anatomi utstråla olika personligheter. När det gäller 

typsnittets proportioner kan man se på hur typsnittet använder utrymme, dess bredd och höjd, 

och där se på x-höjden, staplarna och underhängen. Hur långt upp eller djupt ner staplarna och 

underhängen stäcker sig i relation till x-höjden bidrar till typsnittets personlighet. Även 

höjden på bokstaven i relation till vidden ger typsnittet dess personlighet (2004b:123). 

Modelleringen av typsnittet är ännu ett sätt att se personlighet och begreppet innebär 

bokstavsstreckens tjockhet respektive tunnhet och när strecken övergår från tjockt till tunt 

inom ett streck. Vissa bokstäver har ingen övergång från tjockt till tunt utan är lika tjocka 

genom hela bokstaven, dessa kallas för monoweight. Typsnitt där bokstäverna visar viss 

skillnad mellan det tjockaste och det tunnaste stället på bokstaven kallas oldstyle medan de 

typsnitt som har mer dramatisk eller omedelbar övergång mellan det tjockaste och det 

tunnaste stället på bokstaven kallas modern. Dessa moderna typsnitt, menar Mackiewicz, 

används ofta för att tillkalla uppmärksamhet genom dess modellering. De moderna typsnitten 

har ofta starka personligheter och kan dra ner seriositeten som en text försöker förmedla 

genom just att de är dramatiskt modellerade (2004b:124-125). 

Slutligen kan man för att se personlighet se på typsnittets konstruktion och då menar man 

hur typsnittet är sammansatt (2004b:126). Exempelvis är typsnitt som efterliknar en 

skrivmaskins skrift och handskrift olika hopsatta, men de kan fortfarande ha samma slags 

proportioner och modellering.  

För att kunna förstå hur typsnitt är en komponent till ett dokuments retoriska effekt bör 

man dela upp ett typsnitts funktionella och semantiska egenskaper och se på typsnittets 

egenskaper i förhållande till läsbarhet och igenkänning (2004b:118-119). 
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6. Teori 

 

Den litteraturen som primärt har använts är Daniel Chandlers Semiotics: the basics som tar 

upp grunderna i semiotik på ett överskådligt sätt. För att täcka in sociosemiotik används 

Gunther Kress och Theo van Leeuwens Reading images: the grammar of visual design som 

även Anders Björkvall refererar till.  

 

6.1 Semiotiken 

Eftersom grafisk formgivning relaterar till både media och estetik anser jag semiotiken vara 

en bra teorigrund och ett bra analysverktyg för denna uppsats. 

Semiotik kan definieras som studiet av tecken, hur betydelse konstrueras och hur 

verkligheten representeras. Det finns, liksom inom andra kunskapsområden, många olika 

perspektiv på vad semiotik verkligen är, hur det kan användas och hur man kan analysera med 

hjälp av semiotik men två av de mest respekterade teorierna kommer från lingvisten 

Ferdinand de Saussure respektive filosofen Charles Sanders Peirce. Peirce och Saussure ses 

som semiotikens grundare (Chandler 2002:1-2). 

Medan Saussure menade att semiologi, som han kallade det, var ”en vetenskap som 

studerade teckens roll som en del av vårt sociala liv” ansåg Peirce att semiotik var den 

”formella doktrinen om tecken” med vilket menas läran om tecken och hur de fungerar 

(Chandler 2002:3). 

Daniel Chandler, semiotiker med intresse för visuell semiotik, skriver att semiotik kan 

involvera flera olika fält men att några av de som jobbar med semiotik, medvetet eller 

omedveten, är lingvister, filosofer, mediateoretiker och estetikteoretiker (2002:4).  

För att förstå vad semiotik är behöver vi förstå vad ett tecken är och eftersom det finns två 

teoretiker så finns det även två teckenmodeller. Saussure menade att ett tecken består av två 

delar; det betecknade och det betecknande. Det betecknade är ett koncept och det betecknande 

är ett ljudmönster. Eftersom Saussure var lingvist så intresserade han sig för tecken i 

betydelsen ord. Det betecknade kan allstå vara konceptet ”stol” medan det betecknande är det 

som vi hör när vi hör ordet ”stol”. Numera ses dock det betecknande som den form som 

tecknet tar, vare sig det är ett ord, en bild eller en lukt. För Saussure var tecken däremot alltid 

immateriella och ett tecken har alltid ett betecknat och ett betecknande som tillsammans utgör 

tecknet (Chandler 2002:15). 
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Saussure menade även att tecken, och då lingvistiska tecken, är arbiträra i relationen 

mellan det betecknade och det betecknande (Chandler 2002:22). För att ta ett exempel så har 

ordet ”stol” ingen likhet till objektet som det refererar till, och utöver det så finns det många 

olika ord för objektet stol men inget är mer rätt än ett annat.  

Charles Sanders Pierces teckenmodell innehåller tre stycken begrepp; ett representamen 

vilket är den formen som tecknet tar och ses ofta som själva tecknet, ett objekt som tecknet 

refererar till och en interpretant vilket är den mening som vi skapar när vi läser av tecknet 

(Chandler 2002:29). Om vi ser en skylt som det står ”Koppla hunden” på så är ordet ”hunden” 

tecknets representamen, en verklig hund är tecknets objekt och den bild vi får i huvudet när vi 

läser ordet ”hund” är tecknets interpretant.  

Där Saussure menade att tecken kan vara arbiträra har Pierce en uppsättning olika tecken 

som visar på olika starka band mellan det betecknade och det betecknande. En symbol är ett 

tecken där det betecknande inte liknar det betecknade men där vi har kommit överrens om 

deras relation genom regler eller konventioner. En ikon är ett tecken där det betecknande 

liknar det betecknade och ett index är ett tecken där det betecknande är direkt kopplat till det 

betecknade genom exempelvis symtom, spår eller indikationer. Symboler är de mest 

konventionella tecknen medan ikoner är dem som de flesta av oss kan komma överrens om 

(Chandler 2002:36-37). 

Saussure menade att betydelse skapas genom skillnaderna mellan de betecknande och att 

det finns två typer av skillnader; syntagmatiska och paradigmatiska. Ett syntagm är en 

kombination av tecken, exempelvis är en mening en kombination av ord och ett möblemang 

en kombination av möbler. Paradigm är de kategorier ur vilka vi väljer ut tecknen som bildar 

kombinationen. För att ta föregående exempel så väljer vi ut möbler ur olika kategorier, en 

kategori och därmed ett paradigm kan vara hyllor. På samma sätt väljer vi ut ord när vi talar. 

Det som förenar tecken under ett paradigm är att de liknar varandra på något sätt men de olika 

tecknen måste fortfarande kunna urskiljas och därmed visa på skillnader (Chandler 2002:83-

85). 

För att se vilken betydelse som varje enskilt tecken har i syntagmet kan man göra ett 

kommutationstest. Testet innebär att man ersätter ett tecken med ett likvärdigt ur samma 

paradigm. På det här sättet kan man se vilken betydelse valet av tecken har för syntagmets 

betydelse. Man kan även använda detta test för att upptäcka just olika paradigm som har 

använts i konstruktionen av syntagmet (Chandler 2002:88-90). 

För att se hur relationen mellan det betecknande och det betecknade ser ut kan man 

använda verktygen denotation och konnotation. Denotation är det i en visuell representation 
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som alla, oavsett kultur eller tidsperiod, kan se. Konnotation däremot är tecknets kulturella 

och personliga associationer och är därmed kontextuella. Om jag ser en bild på en dalahäst så 

tänker jag svenskhet medan en person som inte alls är bekant med den svenska kulturen 

troligtvis inte får samma associationer som jag. Denotation och konnotation, säger Chandler, 

kan teoretiker vilja skilja på men i praktiken är detta svårt då vi ofta lär oss de kulturellt 

dominanta konnotationerna i samband med att vi lär känna denotationerna (Chandler 

2002:137-139). 

 

6.2 Sociosemiotiken 

Theo Van Leeuwen och Gunther Kress bygger sin sociosemiotik på tidigare semiotiska och 

lingvistiska skolor. Även här ser man på hur tecken blir till och får mening men man anser 

inte att tecken är en på förväg bildad förening av det betecknade och det betecknande utan 

dessa två är åtskilda från varandra innan de förs samman. Man ser alltså inte tecken som 

arbiträra, som Saussure påstod att de var, utan som motiverade och konventionella. Van 

Leeuwen och Kress menar att motiveringen måste ses i relation till teckenskaparen och 

kontexten. Teckenskaparen, säger de, använder den formen som de anser lämplig för att 

uttrycka den önskade betydelsen. Skaparen väljer även i skapandets stund ut några aspekter 

som representerar de kriterier som behövs finnas för att vi andra ska kunna tolka tecknet 

(1996:8). 

Van Leeuwen och Kress anser att en språklig analys inte längre är tillräckligt för att 

undersöka vilken roll som layout har i den text som produceras av exempelvis tidningar 

(1996:179). De menar att sociosemiotiken kan få oss att förstå hur betydelse skapas där. 

Van Leeuwen och Kress skriver att kommunikation kräver att de deltagande, i detta fall 

sändaren, jobbar för att deras budskap ska bli maximalt förståeligt i en särskild kontext. 

Därför väljer vi form för våra tecken med omsorg. Samhället består dock av olika maktnivåer 

där de med mycket makt kan tvinga deltagarna till större ansträngningar när det gäller att 

tolka meddelandet. Meddelanden från individer som inte är medvetna om de konventioner 

som finns kräver även de större ansträngningar att tolka. Detta kan gälla bilder från barn eller 

personer som lär sig ett nytt språk (1996:13). 

Van Leeuwen och Kress menar att varje uttrycksmedel har sina begränsningar och 

möjligheter (1996, sid. 19). Vi använder olika typer av representationer vilka har olika 

möjligheter och begränsningar till att skapa mening. De olika typerna av representation har 

även olika socialt värde i olika kontexter och de utvecklas ständigt till att genom historien 
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semantiskt expandera, dra ihop sig eller förflytta sig till andra sociala användningsområden 

(1996:41). 

Vare sig man väljer att skapa mening genom visuella strukturer eller verbala så kan de två 

uttryckssätten i vissa avseenden uttrycka samma betydelse men i stort framställa världen på 

olika sätt (Van Leeuwen & Kress 1996:76). Det har enligt sociosemiotiken alltså stor 

betydelse vilket uttryckssätt man väljer för att skapa mening och man ska inte tro att en verbal 

representation och en visuell sådan uttrycker samma betydelse.  

Formen på meddelandet spelar en stor roll för trovärdigheten på meddelandet. De menar att 

trovärdigheten för tidningar vilar på att vi ”vet” att fotografier och rapporteringar, snarare än 

berättelser, inte ljuger. De medger dock att detta har börjat förändrats i och med exempelvis 

Photoshop. När det gäller sanning så menar sociosemiotiken att sanning skapas genom 

konstruktionen av mening genom tecken. Det som är sanning för en viss grupp skapas genom 

den gruppens värden och föreställningar. (Van Leeuwen & Kress 1996:154)  

Grammatisk modalitet beskriver Van Leeuwen och Kress som sanningsvärdet eller 

trovärdigheten i lingvistiska konstateranden om världen. Detta kan bland annat synas på verb 

såsom ”tror” eller ”anar”. Modalitet uttrycker inte absoluta sanningar eller falskheter utan kan 

användas för att distansera eller föra åsikter närmre mottagaren. På samma sätt kan modalitet 

enligt författarna användas i visuell kommunikation genom att framställa något som om det 

vore verkligt eller ej (1996:155-156). 

Diagram kan visa processer som sträcker sig över tid medan fotografier däremot kan visa 

det som ögat i vanliga fall skulle se. Fotografier har mer detaljer och djup än enkla ritade 

illustrationer. Van Leeuwen och Kress menar att diagram och illustrationer dock inte behöver 

vara mindre verkliga och därmed ha lägre modalitet än fotografier. Vad som är verkligt beror 

på vad en social grupp definierar som verkligt (1996:157-158). 

Van Leeuwen och Kress ställer sig frågan om man vid analys av multimodala texter bör se 

på de olika elementen var för sig där meningen sedan blir summan av alla element eller på 

alla elementen som delar som påverkar och interagerar med varandra. Den menar att man kan 

analysera kompositionen av bilder och multimodala texter med tre verktyg: 

informationsvärde, prominens och inramning. Med informationsvärdet menas var någonstans 

på bilden element är placerade och vilket värde de därmed får. Prominens innebär i vilken 

grad elementen ska attrahera mottagaren uppmärksamhet genom exempelvis kontrast, storlek, 

placering m.m. Inramning innebär till slut om elementen anknyter till element omkring eller 

ej. Detta visar om elementen hör ihop och kan visas genom osynliga eller synliga linjer, boxar 

m.m. (1996:177). 
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En modalitet, ”a mode”, är ett medel för framställning genom olika element och de 

möjligheter som medföljer för textarrangemang. Sådana modaliteter kan vara bilder, text och 

musik. Van Leeuwen och Kress menar att färg i sig kan ses som en modalitet. Färg används 

på många olika sätt i olika grupper och de menar att vad människor gör formar de verktyg 

som vi använder. Det är alltså vi som genom användandet av färger bestämmer vad färgerna 

ska stå för. Färg kan användas både ideationellt, genom att visa vad saker i en bild är, 

interpersonellt, genom att exempelvis få oss att stanna vid ett rödljus, men även textuellt 

genom att visa på sammanhang och tillhörighet (1996:226-231). 

 Det är först och främst av individer som social mening men det är även viktigt att påpeka 

de individuella skillnaderna. Författarna menar att det i bilder inte enbart finns en estetisk och 

uttrycksfull dimension utan även en strukturellt social, politisk och kommunikativ dimension 

(1996:20). 

 

6.3 Doxologi 

Antikens retorik ser skillnad på vad vi tror om världen och hur det egentligen är. Man trodde 

då på en skillnad mellan det som vi håller för sant, doxa, och den universella sanningen, 

episteme (Rosengren 2002:11). 

Professor Mats Rosengren menar dock i Doxologi att all kunskap är doxa och sanningar är 

skapade av människor. I boken tas begreppet tankekollektiv upp. Rosengren menar att vi alla 

ingår i flera tankekollektiv som avgränsas av språk, terminologi, lagar, seder och bruk. 

Tankekollektiven formar oss och ger oss ett språk, en världsbild, värderingar m.m. Detta sker 

under en ingångfas där en tankepåverkan äger rum och detta sker för varje yrke och konstform 

(2002:42-43). 

Formgivare ingår under ett tankekollektiv där en bestämt terminologi används, vissa 

värderingar och attityder finns och där deltagarna har en gemensam världsbild. I detta 

tankekollektiv finns gemensamma sanningar. Dessa kan gälla vad som är god smak, vad en 

färg symboliserar eller hur en dagstidning ska se ut. Personerna i detta tankekollektiv kan 

sedan även ingå i andra tankekollektiv. Synen på formgivning i Sverige kan vara annorlunda 

än vad synen på formgivning ute i Europa är. 

Sanning är alltid bestämd inom en tankestil, ett tankekollektiv, och är en fråga om 

världsbild. Rosengren skriver att hela epoker lever under bestämda tanketvång, sätt att se på 

världen som är de rätta sätten. De som är oliktänkande utesluts eller förändrar tankestilen så 

att nya sätt att tänka på och nya värderingar skapas (2002:47). 
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Dessa värderingar, tankestilar, världsbilder och sanningar tar sig bland annat uttryck i 

formgivningsstadiet men även i formgivares åsikter. Att Dagens Nyheter behöver bli 

modernare och tydligare är en åsikt som kommit från det tankekollektivet som formgivare 

ingår i. Hur detta sedan tar sig uttryck och vad som är modernt är i formgivningsprocessen en 

fråga om doxa, hur vi ser på världen.  

 

6.4 Hur vi läser text 

Forskare har på senare år börjat se på text ur ett vidare perspektiv. Ofta är nyare texter 

multimodala och innehåller visuella element. Texter är även ofta multisekventiella där en 

färdig väg genom texten inte är utstakad utan där läsaren själv får välja och medskapa denna 

väg (Holsanova 2010:19). 

Jana Holsanova skriver om hur utformningen av multimodala texten påverkar läsbeteendet 

och menar att det finns två sätt att utforma ett budskap; att formulera och att visualisera. 

Dessa två sätt har olika styrkor och svagheter och bör väljas med hänsyn till individuella 

preferenser, textens syfte samt mottagarens fysiska och kognitiva förmågor. Bildliga 

representationer, menar hon, är bra för identifikation. Semantiska relationer såsom problem-

lösning och orsak-följd, finns det en enighet om, kan uttryckas bäst språkligt. Sedan finns det 

smak att ta hänsyn till. Vissa läsare gillar diagram bättre, andra gillar språkliga beskrivningar. 

Detta, menar hon, vilar på skolning, vanor och tidigare erfarenheter (2010:47-48). 

Enligt Holsanova läser vi multimodala och multisekventiella texter, såsom dagstidningar, 

hoppande. Vi ser först på rubriker och bilder under några sekunder för att sedan välja ut 

artiklar som vi läser. Men inte ens de artiklar som vi väljer ut läser vi till fullo. Vissa artiklar 

ignoreras utan att vi ens sett på dem. Vi scannar tidningsuppslag efter ingångspunkter, börjar 

läsa och går vidare för att scanna igen. Dessa ingångspunkter kallas för paratexter och är 

exempelvis rubriker, bilder, bildtexter och liknande (Holsanova 2010:36-37). 

Även bilder läses på olika sätt. Informationsgrafik får mer uppmärksamhet än fotografier 

som har en nästintill symbolisk funktion där vi ser på bilden av en person och kategoriserar 

personen. Fotografier handlar främst om att identifiera det avbildade (Holsanova 2010:28). 

Informationsgrafik definieras av Holsanova som en multimodal genre som oftast är 

inbäddad i en redaktionell text och består av text, bilder och grafik. Denna kategori läses 

senare på uppslaget och ägnas mer tid. Informationsgrafik förklarar processer, funktioner, 

strukturer och orsak-verkan förhållanden. Läsaren väntar sig att få komplexa sakförhållanden 

förklarade och lägger därför mer lästid på grafiken. Läsningen av grafik påverkar även 
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läsningen av artikeln den hör till och artiklar runt om i det att även dessa ägnas mer tid 

(Holsanova 2010:39). 

Även den språkliga texten kan struktureras visuellt genom typsnitt, linjer, format och 

ramar. Storleken på typsnittet kan återspegla hur viktig rubriken är och fet eller kursiv kan 

betona nyckelord (Holsanova 2010:55). 

Holsanova tar även upp begreppet retoriska kluster. Detta är läsarorienterade moduler som 

består av språkliga och visuella element, alltså en enhet bestående av olika element som ska 

läsas ihop. Multimodala läsarorienterade moduler kan bestå av en bild, en rubrik och en 

ingress med hänvisning eller en länk till en annan sida där man kan läsa mer. Detta öppnar för 

två slags läsning; den där man stressad nöjer sig med modulen och den där man intresserad 

går vidare till artikeln (2010:93-94). 

 

7. Metod 

 

Jag kommer att genomföra en semiotisk analys av Dagens Nyheter i vilken jag återkopplar till 

teori kring typsnitt, layout, bild, grafik och färg som inte kommer från den semiotiska teorin 

men som jag anser kan tillföra förståelse till hur grafisk formgivning fungerar för att skapa 

betydelse. Åsikter från yrkesverksamma inom grafisk formgivning hämtas från boken Bild 

och form för informationsdesign med Rune Pettersson som redaktör. Boken tar upp vad som 

är god grafisk form. Även artiklar om typsnitt av Jo Mackiewicz, professor i lingvistik och 

kommunikation, har använts. Diskussionen som följer kommer att beröra åsikterna från 

fokusgruppen i relation till analysfynden. Jag kommer där även att återkoppla till begreppen 

image och ethos och ta upp jämförande exempel från andra nyhetstidningar.  

Analysmodellen som används, färg, layout, grafik och typsnitt, är framtagen av mig. Jag 

har valt att analysera dessa kategorier eftersom dem är de tydligaste och största visuella 

elementen i en grafisk form. Valet av att använda en egen analysmodell beror på svårigheten i 

att hitta analysmodeller för multimodala texter.  

 

7.1 Semiotisk analys 

Färg, layout, grafik och typsnitt analyseras med hjälp av semiotiken och utöver detta kommer 

analysfynden att diskuteras utifrån ett sociosemiotiskt synsätt. Pierces teckenmodell, som 

består av ikon, index och symbol, används eftersom jag anser att denna modell är mer lämpad 

för att analysera multimodala texter samt eftersom Pierce själv hade en bredare syn på 
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semiotik än vad Saussure, som var mer av en lingvist och koncentrerade sig på ordens 

semiotik, hade.  

  Även Barthes teori om konnotation används eftersom jag tror att man alltid, vare sig det 

är medvetet eller omedvetet, inspireras av andras verk när man själv ska skapa eller tolka 

någonting. Genom att analysera hur de olika elementen i DN konnoterar så kan jag se vad det 

gör för uppfattningen av tidningen. Genom att genomgående redogöra för de förändringar 

som har gjorts i tidningen så redogör jag även för denotationen. Under analysens gång 

genomförs även kommutationstest för att se vilken betydelse de olika elementen, tecknen, har 

för uppfattningen av tidningen.  

 

7.2 Fokusgruppen 

För att undersöka hur grafisk formgivning påverkar image har jag initialt genomfört en 

fokusgruppsträff där åsikter kring Dagens Nyheter och dess utseende tas upp. Denna träff 

kommer att fungera som en insamling av åsikter som kan inspirera och ge förslag på var jag 

kan leta för att hitta, för min forskningsfråga, lämpligt analysmaterial.   

I utformandet av fokusgruppen har jag valt att ha deltagare som delar vissa av mina 

bakgrundsvariabler. Detta för att underlätta urvalet. Bakgrundsvariablerna är ålder, bostadsort 

och erfarenhet av Dagens Nyheter. Deltagarna är 18-25 år, bor i Stockholm och är bekanta 

med Dagens Nyheter. Jag valde ut deltagarna från min bekantskapskrets men valde personer 

som inte kände varandra sedan tidigare. Detta för att inte komma bort från ämnet i 

diskussionen och för att deltagarna inte skulle känna sig hämmade att uttrycka åsikter på 

grund av gruppdynamiken.  

Fokusgruppen bestod av tre ungdomar som jag träffade under en och en halv timmes 

diskussion. Diskussionen bandades och transkriberades sedan i grova drag. Jag har valt att 

inte transkribera diskussionen i detalj och att heller inte ha med transkriberingen i sin helhet i 

uppsatsen eftersom jag inte vill fokusera på hur deltagarna samtalar. Jag kommer endast att ha 

med citat från fokusgruppen i uppsatsen. 

 

8. Analys 

 

Analysen är uppdelad under rubrikerna färg, typsnitt, grafik och layout efter analysobjekten. 

Detta för att analysen ska bli mer överskådlig. Under grafisk form sammanfattas analysen, 

analysobjekten ställs i relation till varandra och en sammanfattning av den grafiska formen 
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genomförs. Under analysen jämförs DN med andra tidningar, detta för att sätta analysen i 

relation till någonting.  

 

8.1 Färg 

”Jag tror det är den här kvällstidningsrädslan. Anledningen till att jag tycker om när de gjorde 

om formen var att jag tyckte att det såg ut som Svenska Dagbladet. Det är ju skillnad mellan 

dagstidning och kvällstidning. Svenskan är ju verkligen inte en kvällstidning någonstans. På 

något sätt så är starka färger inte jätteseriöst.” Fokusgruppsdeltagare.  

 

DN har en färg för varje del i tidningen. Huvuddelen är röd, kultur är blå, ekonomi är grön, 

sport är orange och På Stan är rosa. Från att ha väldigt mättade, starka färger som markerar 

varje del har DN efter omformningen nu mattat ner de flesta färger. Detta gäller alla färger 

förutom den röda. Den röda färgen har blivit ljusare och klarare medan de resterande färgerna, 

blå, grön, orange och rosa, har blivit mattare och blivit mer pastellaktiga. DN har även, i 

Stockholmsdelens rubriker samt för grafiska element, introducerat en ny färg nämligen gul.  

Mattare, ljusare och mer pastellaktiga färger brukar vi säga är lugna färger. Starka färger 

brukar i naturen indikera fara och varning. Därmed blir motsatsen, matta och ljusa färger, en 

indikation på att något inte behövs uppmärksammas. Vi har samma system i samhället. 

Varningsskyltar och information som kräver allas uppmärksamhet har starka, klara färger, 

ofta rött och gult. Detta symboliserar att informationen är viktig. Om starka färger vill varna 

oss så vill ljusare, mattare färger tona ner den sidan och få oss till ro istället för till agerande.  

Den färg som inte har blivit nertonad och pastellfärgad utan istället ljusare men klarare är 

den röda färgen. Denna färg har alltså fått en mer uppmärksammande funktion. Van Leeuwen 

och Kress skriver att mättnadsskalan i färg kan visa på emotionella temperament där de mest 

mättade, starka färgerna visar på intensitet och känsla medan de mindre mättade färgerna, 

pasteller och bleka färger, visar på dämpade, nedtonade, neutraliserade känslor (1996:233). 

Alltså vill DN stilla ned tidningen i stort med hjälp av färgvalen.  

Pastellfärger kan även konnotera barndom och lekfullhet. Exempelvis konnoterar ljusblått 

till pojkar och ljusrosa till flickor. På samma sätt konnoterar även andra ljusa pastellfärger till 

barn och lekfullhet. Dessa slags konnotationer passar inte in på kulturdelens matta blåa färg 

som är av en annan ton men ekonomidelens färg, vilket även är färgen på de grafiska bollarna 

i bilaga 6, har dessa konnotationer. DN har alltså med hjälp av att ändra tonen i 

ekonomibilagan fått fram en mer lekfull och ungdomlig färg.  
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Skulle DN ha valt att arbeta mer med starka signalfärger istället för nedtonade färger så 

skulle vi tydligare konnotera till tidningar som Aftonbladet och Expressen som har mycket 

starka färger på löpsedlar och i tidningarna. Detta kan vara konnotationerna som man vill bort 

från. Citatet från fokusgruppen om att starka färger ses som oseriösa kan bero på just 

konnotationer till kvällstidningar vilka indikerar en mer oseriös nyhetsrapportering genom 

fokus på skönhets- och kändisrapportering. Vi skulle även uppleva tidningen som mer 

känsloladdad, enligt Van Leeuwen och Kress, och kanske även mer högljudd i motsatt till 

dämpad.   

På framsidan kunde man innan omformningen se vilken nyhet som hörde till vilken del 

genom att de, som i bilaga 1, färgmarkerades. Detta görs inte i den nya formgivningen. 

Nyheterna högst upp på sidan är numera placerade i boxar som antingen är svarta eller röda. 

Färgen symboliserar inte lägre vilken del som nyheten kommer ifrån. Eftersom det bara finns 

två färger på framsidan, svart och rött, uppfattas sidan dock som lugnare. Flera färger innebär 

flera konnotationer, mer symbolik och därmed flera intryck. Två färger innebär färre 

konnotationer, mindre symbolik och därmed en lugnare sida. Många färger kan även återigen 

ofrivilligt konnotera till kvällstidningar och magasin som använder detta grepp för att fånga 

uppmärksamhet. 

DN har dock valt att inte ändra färgerna på de olika delarna helt. Detta gör att färgerna 

fortfarande konnoterar samma delar som de tidigare tillhörde. Detta görs troligtvis eftersom 

tidningen inte vill tappa dess gamla formgivning helt. Skulle även färgerna förändras så skulle 

gamla läsare, som är vana vid en viss struktur, få det svårt att hitta i tidningen. Detta kan 

påverka tidningens ethos som då kan ses som rörig istället för tydlig.  

Sammanfattningsvis har mestadel av de nya färgerna fått ett mer nedtonat och lugnt uttryck 

samtidigt som huvudfärgen, röd, nu tillkallar mer uppmärksamhet. Framsidan har även den 

fått ett lugnare intryck i och med användning av färre färger. DN har dock sparat vissa saker, 

röd som huvudfärg samt de olika delarnas färgrepresentation, för att behålla sitt inledande 

ethos och inte skapa förvirring för invanda läsare.  

 

8.2 Typsnitt 

”När man blandar så himla många typsnitt som i Aftonbladet, alltså bold, kursiv och stort här 

och litet här, då finns det liksom ingen enhetlighet. Det blir oseriöst med många olika 

element.” Fokusgruppsdeltagare.  
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Från att ha haft typsnitt designade enbart för DN, DN Bodoni och DN Grotesk, har man nu 

efter omformningen tagit in typsnitt från två stora europeiska tidningar. Det handlar om 

antikvatypsnittet Publico, från den spanska tidningen med samma namn, och sanseriftypsnittet 

Guradian, från den engelska tidningen med samma namn. DN Grotesk kan liknas vid 

Guardian då båda typsnitten är stilen oldstyle och har liknande proportioner. DN Bodoni kan 

liknas vid Publico då båda är någonstans mellan oldstyle och modern.  

Typsnitten används dock på olika sätt i de olika formgivningarna. I den gamla 

formgivningen av tidningen låg typsnittet DN Grotesk som huvudrubriker medan det numera 

är antivkatypsnittet Publico som ligger som huvudrubriker. Guardian används mest i 

smårubriker och påminner även om det typsnitt som Svenska Dagbladet, se bilaga 7, använder 

i sina mindre rubriker.  

Enligt Mackiewicz bör typsnittet Publico vara mindre seriöst än DN Grotesk eftersom den 

mer dramatiska övergången mellan det tjockaste och det smalaste stället på bokstaven visar på 

att typsnittet vill tillkalla uppmärksamhet. Att ett typsnitt behöver tillkalla uppmärksamhet 

kan indikera på att nyheten i sig inte är tillräcklig utan att andra medel måste tas till för att få 

människor att läsa artikeln. Ett rubriktypsnitt med seriffer konnoterar å andra sidan seriositet 

eftersom antikva ofta används i mer seriösa dokument. Hellmark menar även att antikva är 

mer lättläst än sanserif, dock med undantaget rubriker. Valet av antikva i rubriker kan dock 

bero på tidningens strävan mot tydlighet.  

Bokstaven i Publico, på grund av dess modellering, fyller procentuellt ut mindre av ytan än 

DN Grotesk. Detta får typsnittet att upplevas som mer luftigt och lätt eftersom nättare storlek 

indikerar mindre tyngd. Vi kan även se mer av den vita sidan bakom typsnittet och 

maximeringen av färgen vit kan även det bidra till känslan av en luftigare sida. Färgen vit 

symboliserar fräschhet, luftighet och renhet. Det som vi tenderar att konnotera orden ljust, 

fräscht och avskalat med är modernitet. Ett ljust och avskalat rum är ett modernt rum, till 

skillnad från 70-talets murriga inredningsfärger. Ljusa tidningar med tydliga linjer och lätta 

typsnitt konnoterar modernitet, magasin och stil.  

Eftersom typsnitten är hämtade från andra tidningar kan det tyckas att vi borde känna igen 

dem men detta är inte någonting som ligger i konnotationerna. Tidningarna Guardian och 

Publico är så pass ovanliga tidningar i Sverige att vi inte känner igen deras grafiska form. 

Däremot konnoterar typsnittet Publico till en äldre och mer klassisk tidningsstil. Typsnittet 

påminner mer om skrivmaskinsskrift än vad DN Grotesk gör och har därmed en mer klassisk 

prägel. Hade DN valt ett typsnitt av stilen monoweight hade konnotationerna varit mer åt 

kvällspress och löpsedlar där monoweigh används flitigt.  
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Ytterligare en ändring till en luftig känsla i tidningen är att den första bokstaven i början av 

brödtext, anfangerna, har ändrat typsnitt från ett ganska tjockt sanserif till ett betydligt tunnare 

sanserif. Det tunnare typsnittet lämnar mer av den vita tidningssidan orörd och konnoterar 

därmed luftighet. 

Sammanfattningsvis har de främsta ändringarna för typsnitt gjorts i huvudrubrikerna där 

tidningen har fått ett luftigare, mer klassiskt och mer seriöst typsnitt.  

 

8.3 Grafik 

”En sak som jag verkligen tycker är tråkig är att den här typen av snygg grafik är borta. Nu så 

blir det bara bollar. Det här var ju professionella grafiker som satt och gjorde. Och nu 

bollarna. Den där jättestora gråa bollen liksom. Vad säger den egentligen? Den gamla 

grafiken säger så himla mycket om själva nyheten.” Fokusgruppsdeltagare. 

 

Medan den gamla grafiken definieras av mörkare, mer mättade färger liksom färgvalen i stort, 

definieras den nya grafiken av de nya ljusare färgerna. Grått, svart, rött och gult är 

återkommande färger i den nya grafiken men även färgerna som representerar respektive del 

används inom den delen.  

I den nya grafiken används den cirkulära formen ofta, både i form av bollar, som i bilaga 6, 

och i form av cirklar. Storleken på bollarna symboliserar ofta innehållet i form av storlek, 

antal eller procent. I bilaga 6 innehåller de större bollarna städer som har fått fler poäng än 

andra städer. I jämförelse med exempelvis en lista så kan vi snabbare identifiera mest och 

minst i grafiken genom att endast se på bollarnas storlek.  

I övrigt så stämmer symboliken i bollarna inte in på innehållet i dem. Den finns ingen 

koppling mellan den grafiska formen och texten. Detta kan skapa förvirring. Bollar i den 

formen, och den färgen som i bilaga 6, brukar annars vara en ikon för bubblor eller ballonger. 

Vi läsare är dock så pass intelligenta att vi förstår att bollarna, i kombination med lyftkranen, 

inte har någonting med bubblor att göra. 

De runda formerna i bollarna kan symbolisera en mjukhet, det finns inga vassa hörd som 

på fyrkanter. Bollarna kan, i och med bubbelliknelsen, konnotera en lekfullhet. Barn brukar 

exempelvis blåsa såpbubblor och leka med ballonger. Cirklar kan ses som lugna former. De 

har ingen början och inget slut vilket symboliserar en helhet och det blir inget avbrott för ögat 

vid hörn och kanter.  

Sett till Lennart Strands kommentar om att grafik ska vara angelägen, lätt att förstå och 

locka så lyckas denna grafik delvis. Det är inte helt lätt att förstå just användningen av runda 
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former och vad det har med bygge att göra men bollarna visar snabbt på en poängställning. 

Att ha tecken som vi i relation till de andra tecknen kan jämföra gör att vi snabbt för en 

överblick över sambandet. Vi behöver inte läsa lika mycket av texten i bollen. Här kommer 

ordet tydlighet in igen. Genom att i princip upprepa informationen, både visuellt och textuellt, 

anpassar man sig till mottagarens kapacitet och får en bredare målgrupp. Grafiken blir 

tydligare i och med upprepningen.  

Det är inte helt angeläget att ha grafik i bilaga 6 eftersom listor skulle ha räckt. Det finns 

inga krångliga händelseförlopp eller tidsperspektiv som ska återges. Dock kan grafiken i detta 

fall locka till läsning och därmed vara angelägen. Bollarna kan fungera som, av Holsanova 

beskrivna, paratexter. Det vill säga ingångar till texten. Hon menar även att grafik påverkar 

läsningen av artikeln och artiklar runt omkring. Därmed kan grafiken fånga in läsare och 

behöver inge förklara ett komplext skede i sig.  

Van Leeuwen och Kress menar att de som har mycket makt i ett samhälle kan kräva mer 

av sina mottagare i form av läsning av tecknen. DN är ett exempel på en av de tidningar, och 

kanske den tidning, som har mest makt inom medier och sätter dagordningen. De behöver inte 

böja sig för att anpassa sig till läsaren genom att ha pedagogisk grafik. Deras läsare, som till 

stor del är prenumeranter och därmed har stadigare förhållande till tidningen kommer själva 

att försöka tolka grafiken tills de lyckas.  

I övrigt använder DN i sin nya formgivning oftare tecknade ikoner, likt svarta silhuetter av 

oljebryggor, människor, lyftkranar med mera gentemot deras tidigare relativt realistiska 

grafik. I den tidigare grafiken, bilaga 3, indikerar färgerna hav och land, skuggorna på land 

indikerar bergskedjor och skuggor i havet indikerar vågor. Grafiken försöker likna ett verkligt 

flygfoto. Grafiken från bilaga 6 och den nya formgivningen är inte fullt så realistisk. Förvisso 

avbildas lyftkranen ikoniskt men den svarta färgen indikerar snarare en lyftkrans skugga eller 

en lyftkran i motljus. Den svarta silhuetten bidrar dock till grafikens lugn. På hela sidan 

används tre färger utöver svart och vitt. Få färger innebär färre konnotationer och mindre 

symbolik. En slät yta, som lyftkranen, är även lugnare än en bucklig yta. En bucklig yta 

indikerar en förändring i ytan som ögat måste registrera. En slät yta kräver ingen analys. 

Stilen på den nya grafiken konnoterar serier och tecknade bilder, något som föryngrar 

intrycket eftersom serier ofta även konnoterar ungdomar. Denna grafik påminner även om 

Svenska Dagbladets, se bilaga 7, som även de använder silhuettgrafik. Detta kan vara ett 

medvetet eller omedvetet val. Dock för det DN närmre Svenska Dagbladet stilmässigt och kan 

påverka DN:s ethos positivt. Fokusgruppen menade att ”Svenska Dagbladet ser mer seriös ut 
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än DN” och denna syn kan DN, genom att härma Svenska Dagbladet i stil, försöka överföra 

på sig själv, det vill säga genom att låna ethos. 

I övrigt är den nya grafiken i bilaga 6 urklippt och alltså inte en hel bild som i bilaga 3. Att 

den är urklippt bidrar också till luftigheten eftersom mer av den vita sidan syns.  

Sammanfattningsvis används det i den nya grafiken färre färger och mer tecknade bilder 

vilket bidrar till ett lugnare och yngre intryck. Grafiken kan ses som mer intetsägande i och 

med användningen av geometriska former som inte överrensstämmer med texten dock så kan 

den även ses som tydligare och mer ungdomlig. 

 

8.4 Layout 

”Jag tänker att det är så att när man läser en tidning så nyheten har man i stort sett redan hört, 

man vet vad det handlar om. Men tidningen läser man för att man vill ha någonting mer, 

någonting extra och då tycker jag att det funkar att satsa så mycket på layout liksom.” 

Fokusgruppsdeltagare. 

 

Genomgående i tidningen har sidhuvudet flyttats upp och förminskats. Sidnumren har 

förminskats och Dagens Nyheter står numera utskriver till höger på sidhuvudet där det i den 

gamla formgivningen endast stod DN. Att sidhuvudet har förminskats och flyttats längre upp 

på sidan, och därmed fått mindre plats, indikerar att informationen kräver mindre 

uppmärksamhet samt att DN inte vill att den ska stjäla fokus från resten av sidan. Mer 

utrymme har alltså gjorts till nyheterna.  

Det röda strecket som länge var en del av Dagens Nyheters logga ska inte glömmas bort. 

Strecket indikerar att någonting ska understrykas men även att någonting ska delas av från 

någonting annat. I det här fallet ska Dagens Nyheter understrykas och loggan delas av från 

resten av framsidan. Detta streck har i den nya formgivningen helt tagits bort och loggan har 

flyttats högst upp på tidningen. Att logotypen sitter höst upp på sidan indikerar att det är den 

som är viktigast. Vi läser texter uppifrån och ned men vi läser även efter paratexter, 

ingångspunkter, och loggans storlek är en tydlig sådan. När loggan var understruken 

indikerade det att den betonades. Numera görs den inte det vilket innebär att sidan inte är lika 

högljudd. Att gå ifrån en högljudd framsida innebär att gå längre ifrån konnotationer till 

kvällstidningar som säljer, mycket på grund av, sina framsidor med stora rubriker och 

betoningar av, enligt dem, viktiga nyheter. DN vill alltså påverka deras härledda ethos som en 

mer nedtonad morgontidning. 
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Rubrikerna har genom hela tidningen höjts upp och har numera mer utrymme mellan sig 

och brödtexten. De ligger alltså närmre det ovanliggande elementet än det underliggande. 

Denna placering av rubriken kan symbolisera ett distanserande från brödtexten samt den vikt 

som läggs vid rubriken. Att lägga rubriken en bit ifrån brödtexten bidrar även till att göra den 

till en tydligare paratext som inte flyter ihop med brödtexten.  

Bilder och grafik har fått större plats i tidningen och syns oftare på hela uppslag, det vill 

säga lagda över två sidor. I bilaga 4 syns detta i att bilden täcker mer av sidan vertikalt så att 

rubriken tvingas in i bilden. Bildernas och grafikens storlek och placering, mitt på sidan, 

indikerar att dessa är viktiga eftersom de förstoras och inte göms undan i sidkanten. Denna 

förändring indikerar att DN ser dessa som en viktig del av nyheten. Liksom rubrikerna så har 

bilder blivit tydligare, eller kanske främst mer framträdande, paratexter. Jämför vi 

framsidorna i bilaga 1 och bilaga 4 så får bilden i bilaga 4 mer fokus än bilden i bilaga 1 som 

har rubriken att slåss om uppmärksamheten med. I bilaga 4 är rubriken placerad i bilden vilket 

gör att vi håller kvar blicken där. Alltså indikerar även placeringen av rubriken att bilden är 

viktig och ska stå i fokus.  

 

8.5 Grafisk form 

”Alltså nya layouten av DN ser ju mer ut som Svenskan gör. Fast DN skickar lite mer mjuka, 

roliga signaler.” Fokusgruppsdeltagare. 

 

”Jag vet inte, det känns som att DN har jobbat med såhär ’vi var pöbeltidningen’. Tills man 

började med det här som känns övre medelklass som bor på Södermalm.” 

Fokusgruppsdeltagare. 

 

”Jag tror att det professionella intrycket spelar ganska stor roll för förtroendet om det är just 

en nyhetstidning. Man vill inte ha förfalskade nyheter.” Fokusgruppsdeltagare. 

 

9. Sammanfattning och diskussion 

 

Dagens Nyheters nya grafiska form fokuserar sammanfattningsvis mer på bilder och grafik, 

dess färger är mer nedtonade och pastellaktiga, typsnitten är tunnare och har gått från sanserif 

till antikva i rubriker, grafiken har gått från delvis realistisk i sin stil till mer serieaktig och  

enfärgad, mer luft har skapats på sidan under rubriker och artiklar får mer utrymme över hela 
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uppslag. Enligt sociosemiotiken borde de förändringar som tidningen har gjort vara det bästa 

sättet att nå till en modernare, mer sammanhållen, tydligare och mer metropolitisk tidning, det 

vill säga DN:s mål för omformningen. Har förändringarna då gjort det? 

Image handlar om påverkan. Synen vi har på ett företag beror på hur vi har påverkats av 

deras kommunikation. Det kan vara företagets multimodala kommunikation såsom reklam på 

tv, visuell kommunikation såsom bilder på glada människor som brukar företagets produkter 

eller bara företagets namn. Men för att ha en bild av företaget, för att företaget för oss ska få 

en image, måste vi veta någonting om det. Vet vi inte vad företaget jobbar med så kan 

företagets namn säga mycket om hur de vill uppfattas. Mottagarens förkunskaper spelar här 

alltså en stor roll. De företag som vi inte vet någonting om har för oss heller inte en image 

eller ett ethos. Det vi inte vet någonting om kan vi inte säga någonting om.  

Dagens Nyheters namn säger mycket om vilket fält som företaget verkar i. Det säger dock 

inte mycket om vilket slags nyhetsbaserat företag det är. Vet vi inte att det är en tidning så kan 

vi fortfarande skapa oss en bild av företaget via exempelvis dess logga, dock inte en 

fullständig bild. Logotypen är viktig för alla företag eftersom den ofta ska samla ihop 

företaget och, enligt Kotler, bli en ”påtaglig representation” av företaget (2009:431). För 

Dagens Nyheter spelar typsnittet stor roll eftersom logotypen numera inte har några övriga 

grafiska element. Från att ha en understruken logga till att ha en logga med enbart text har 

man gått mot en mer avskalad logotyp eftersom de visuella elementen har blivit färre. Inget 

annat har gjorts med logotypen än avlägsnandet av det röda strecket. Eftersom färgen röd är 

en varningsfärg som vi ofta fokuserar på så har fokus efter omformningen i högre grad 

hamnat på tidningens namn. Redan innan omformningen visste vi vad som i logotypen var 

den viktiga informationen, tidningens namn. Men flera visuella element gör att, liksom 

Mackiewicz säger, vi får flera konnotationer att knyta till bilden och därmed fler intryck. Med 

färre konnotationer blir budskapet tydligare. Detsamma fungerar verbalt. Vill jag beskriva 

min vän och använder femton olika ord för att göra det får du en bred bild av hur hon är som 

person men det kan vara svårt att pussla ihop bitarna till en personlighet. Använder jag 

däremot ett ord du får en tydligare bild av hennes personlighet. Image, hur vi ser på ett företag 

och dess personlighet, kan därför ses som ett mål med kommunikationen till vilket vi kommer 

genom att använda retoriska verktyg, påverkansverktyg. Ethos blir då ett av de verktyg som 

används under processen för att få en önskad image.  

Att gå mot en tidning där bilder och grafik får mer och mer plats kan konnotera till 

kvällstidning. Där får bilder, grafik, rubriker och färger stor plats. Detta för att locka läsare in 

på sidan. I och med att paratexterna är stora och många blir texterna mer lättlästa och man 
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behöver heller inte läsa hela artikeln för att förstå nyheten. DN vill göra sin tidning tydlig men 

vill fortfarande behålla sitt ethos som morgontidning och ha en stil som de gamla läsarna kan 

känna igen. Kvällstidningsjournalistik skiljer sig från morgontidningsjournalistik i det att 

nyheterna på kvällen redan är gamla och tidningarna då måste ta till andra knep för att fånga 

läsarnas intresse, både innehållsmässigt men även med en färgstark formgivning och stora 

rubriker. För att inte gå alltför mycket åt kvällstidningshållet har DN jobbat med att tona ner 

färgerna i tidningen och endast ha en signalfärg, röd. Genom att ha bleka, pastellaktiga färger 

skapar de ett lugnare intryck än om färgerna hade varit mer mättade. På det här sättet blir 

tidningen inte lika högljudd i uttrycket som en kvällstidning. För att tidningen tydligt ska 

konnotera kvällstidning krävs även mer än endast fokus på bilder och grafik. Det är inte 

endast det som bygger upp kvällstidningsgenren. 

Sett ur ett sociosemiotiskt perspektiv är DN:s gamla grafiska form inte adekvat för att 

uttrycka det som tidningen ville, det vill säga att de är en modern, metropolisk och tydlig 

tidning. Om vi ser på den retoriska situationen för tidningen så är den retoriska publiken till 

en viss del DN:s nuvarande läsare. Eftersom människor och deras smak förändras över tid 

men även beroende på hur samhället och den doxa vi lever i förändras så måste DN hålla sig 

uppdaterad med läsarkretsen för att inte bli ersatta av andra tidningar som bättre tillgodoser 

läsarnas behov. Dock får DN, som de själva säger, vara försiktiga för att förändras alltför 

mycket. Hade DN plötsligt börjat se ut som Aftonbladet skulle de trogna läsarna inte känna 

igen tidningen och kanske gå över till Svenska Dagbladet som mer liknar en morgontidning 

än Aftonbladet. Det finns en anledning bakom de val vi gör, och varför vi läser en 

morgontidning kan vara tidspunkten den ges ut på, hur tidningen ser ut, journalistiken i 

tidningen eller den politiska hållningen som tidningen har. Det finns flera olika anledningar 

till att vi väljer en tidning, liksom det retoriskt sett finns flera anledningar till att vi blir 

påverkade. Vi kan välja en tidning på grund av vad den politiskt sett står och det kan jämföras 

med att påverkas av tidningens ethos. Vi kan välja en tidning för att vi tycker att den är mysig 

och det kan jämföras med att påverkas av tidningens pathos och kan vi välja en tidning just 

för de nyheter som tidningen skriver om och det kan jämföras med att påverkas av tidningens 

logos. Sedan kan även ethos, logos och pathos användas på olika sätt i olika skeenden av 

kommunikationen med mottagaren.  

DN:s mottagare är inte enbart deras nuvarande läsare utan även deras framtida läsare, 

människor som i nuläget inte läser tidningen. Ett av alla tidningars mål är att sälja upplagor 

och detta kan de göra mer lyckat om de attraherar fler människor. Här blir icketidningsläsare 

och läsare av andra tidningar en målgrupp och retorisk publik. Läsare av andra tidningar 
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består främst av de största nationella konkurrenterna Svenska Dagbladets, Aftonbladets och 

Expressens läsare. Här kommer begreppet ethos in och närmare bestämt att låna ethos. Att 

låna ethos kan göras genom att argumentera genom att använda sig av, vi kan kalla det för, en 

tredje part. Detta gör man genom att hänvisa till en auktoritet. Lotta Ek menade att en god 

formgivning visar att man har kompetens inom alla områden så genom att låna drag från 

andra framgångsrika tidningar kan man även låna ett ethos som visar på 

formgivningskompetens. Typsnitten i DN:s nya form är lånade från internationella tidningar 

och en viss konnotation till kvällstidningar kan ses i enskilda element men en annan likhet är 

den mellan den nuvarande grafiska formen på DN och den grafiska formen på Svenska 

Dagbladet. DN har gått över till antikvatypsnitt i sina rubriker, något som även Svenska 

Dagbladet har. Deras grafik utgörs till stor del av silhuettfigurer liksom Svenskans grafik och 

i bilaga 7 kan man se en tydlig likhet. Att inspireras av en annan tidning på det här sättet är 

vad man inom retoriken kallar för stilfiguren imitatio. Här lånar man drag dels genom att låna 

kompetens i form av lyckad retorik och dels genom att alludera, en form av konnotation.  

Att låna ethos och att konnotera kan liknas vid varandra. Konnotationer kan få oss att 

associera till något som därmed kan bli ett argument för att köpa eller läsa tidningen. 

Konnotationerna kan fungera som ethosargument när tidningen associeras med någonting för 

dem önskvärt men även motverkande om tidningen associeras med någonting som inte 

stämmer in på den önskvärda imagen. Man ska tänka på att konnotationer kan associera till 

olika saker för olika personer beroende på vilken doxa man är en del av. Att verbalt hänvisa 

till vad en annan person har sagt medför lägre risk misstolkning. Men för en viss målgrupp 

kan konnotationer fungera på samma sätt som verbala argument. Hör vi från en auktoritet att 

vi bör läsa DN eftersom den har blivit mer lik Svenska Dagbladet respektive om vi själva ser 

att den har blivit mer lik Svenska Dagbladet så har verbala argument och konnotationer 

försökt verka på liknande sätt.  

Visst är det så att kompetens kan speglas genom design. Rent svårläst, förvirrat utformade 

tidningar kan visa på låg pedagogisk och formgivningskompetens. Vad Lotta Ek, ad på DN, 

dock säger är att en bra design visar på kompetens och verkar för trovärdigheten. Men vad är 

en bra design? Är det en snygg design, en design som är pedagogisk eller en design som 

verkar för tidningens image? DN skulle kunna vara utformad som inredningsmagasinet Elle 

Interiör men det skulle troligtvis inte ses som en bra design för tidningen, trots att det är en 

snygg design och säkert upplevs som bra i inredningstidningens sammanhang. Skulle en bra 

design för DN kunna vara designen som en högstadieskolbok har? Där är målet att 

utformningen ska vara pedagogisk och lättläst. Troligtvis är inte heller denna design att 
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föredra. Vad som är en bra design borde alltså bero på genre men den måste även säga 

någonting om hur tidningen vill uppfattas, och då inte som inredningsmagasin eller skolbok. 

Detta skulle påverka de ledord, och därmed det ethos, som tidningen vill jobba för.  För att 

vara en trovärdig nyhetstidning krävs även att man uppfattas som en nyhetstidning och inte ett 

magasin som intresserar sig för nyheter. En bra design för en tidning är alltså en design som 

påverkar tidningens ethos i den riktningen som man vill.  

Layouten av tidningen indikerar att bilder är ett viktigt element. Eftersom bilder tillåts ta 

stor plats indikerar DN att de bidrar till nyheten och är en stor del av den. Eftersom tidningen 

vill bli mer modern så borde man även anse att bilder bidrar till det moderna intrycket. Valet 

kan kopplas till vad som händer i samhället i stort där bilder blir mer och mer framträdande 

både i reklam och i tidningsvärlden. Numera finns det magasin med heltäckande bilder på 

varje sida. På så sätt konnoterar tidningens layout till magasin och kvällstidningar och där 

bilder har en mer framstående roll. Kvällstidningar konnoterar lättsam läsning vilket kan vara 

ett skäl för DN att efterlikna deras layout. Eftersom varje förändring har ett skäl enligt teorin 

om retorisk situation, och inom branscher där produkter säljs är det oftast för att öka 

försäljningen, borde DN:s skäl till förändring av tidningen vara att få fler läsare. De 

prenumeranter som de har, med tanke på att de just är prenumeranter och har bundit sig till 

DN, är inte de som DN i första hand vill påverka när det gäller försäljning. Denna publik kan 

dock påverkas när det gäller attityd till DN och viljan att vara kvar som kund. Men de som 

DN försäljningsmässigt kan försöka påverka är de konkurrerande tidningarnas läsare. Detta 

innebär främst Svenska Dagbladets, den nationellt största konkurrerande morgontidningen, 

samt de nationellt största konkurrerande kvällstidningarna, Expressens och Aftonbladets 

läsare. Dessa tidningar har mer fokus på bilder och grafik så genom att konnotera till dessa 

tidningar kan DN få deras mottagare att känna sig mer bekanta med Dagens Nyheter. De 

inbitna kvällstidningsläsarna kommer troligtvis fortfarande att vara det men de läsare som 

ännu inte har valt sida kan se det positivt med DN:s utveckling.   

Deltagarna i fokusgruppen hade alla fått sina nyhetstidningspreferenser från sina föräldrar 

och baserat på det och andelen prenumeranter som Dagens Nyheter har så kan man anta att 

valet av nyhetstidning är långvarigt och till stor del beror på vanor och erfarenheter som man 

kanske ofta får tidigt. Om så är fallet borde valet av morgontidning, oberoende hur framsidan 

ser ut, vara lätt. Men för de tre procent av Dagens Nyheters läsare som köper tidningen i butik 

har framsidan större betydelse än för de prenumererande kunderna. De som köper tidningen i 

butik har minst tre andra tidningar att jämföra med. Prenumeranterna får sin tidning i 

brevlådan oberoende hur framsidan ser ut.  
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Ett av DN:s mål för den nya formgivningen var att den skulle ha ”en presentation av det 

journalistiska materialet som väcker lusten att läsa”. Detta gäller just utformningen av 

tidningen och ett sätt på vilket DN vill övertyga läsaren om att köpa och läsa just deras 

tidning. Deras ledord, nyhetsledande, trovärdigt, överraskande, berörande och inbjudande, 

berör tillsammans de tre retoriska bevismedlen. Ledorden kan uttryckas både textuellt i 

nyheterna, visuellt i den grafiska formen och på förhand genom det ethos som Dagens 

Nyheter redan har. Berörande, inbjudande och överraskande kan röra bevismedlet pathos i det 

att de skapar känslor hos oss som i sin tur kan påverka tidningens ethos där även ordet 

trovärdig kommer in. Ordet nyhetsledande som kan röra bevismedlet logos påverkar även det 

tidningens ethos som störts och bäst och därmed hur vi ser på tidningen. Tidningen jobbar 

alltså för att förstärka och förändra deras ethos. Dessa ord skulle kunna vara de ord som man 

arbetade med även under tidningens ungdom men vad vi anser som överraskande, inbjudande, 

berörande, trovärdigt och nyhetsledande har förändrats allt eftersom vår doxa har förändrats. 

Därför behöver tidningen allt eftersom även förändra hur de tolkar och praktiskt arbetar med 

dessa ord.   

Ytterligare ett mål som DN har haft är att föra läsaren närmre världen. I bilaga 8 ser vi 

tidningen The Guradian. Rubrikerna fäster upp mot ovanliggande element och lämnar luft 

under sig liksom i DN:s nya formgivning och grafiken har samma stil med cirklar och bollar. 

Genom att inspireras av internationella tidningar så kanske man inte direkt konnoterar till dem 

men genom att tillkännage, vilket DN har gjort, vad man har inspirerats av så talar man om 

för människor vilka konnotationer de ska få av den grafiska formen. Det är samma sak som att 

säga ”tänk inte på mat” och plötsligt så tänker vi på mat, eftersom tanken har placerats hos 

oss. Genom att öppet tillkännage tidningens inspiration får tidningen människor att konnotera 

till dessa när de sedan ser formgivningen. Eftersom det är internationella tidningar så ingår 

detta även i konnotationerna.   

Jag skulle vilja säga att det doxologiska påståendet ”människan är alltings mått” innebär att 

vi själva avgör vad vi håller för sant. Det inte finns några universella sanningar. Inom den 

grafiska formgivningen skulle det innebära att det inte finns typsnitt som är lekfullare än 

andra, det finns inga färger som är ungdomligare än andra, det finns ingen layout som är 

modernare än andra. I alla fall inte över tid och för alla. Det blir vad vi gör det till. Tycker 

tillräckligt många människor att färgen lila är en kunglig färg så blir det till slut en sanning. 

Och allt måste ställas i relation till någonting. I relation till andra färger, i relation till hur 

färgen tidigare har använts och i relation till hur den nu används. Vi upplever en färg, ett 

typsnitt eller grafik på ett visst sätt mycket beroende på hur de konnoterar vilket i sin tur beror 
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på hur de genom historien har använts. Att en kvällstidning eller morgontidning ser ut som 

den gör idag beror på hur den har utvecklats över tid, vilka ideal som tidigare har funnits och 

hur de har format tidningen. När vi säger att något är på ett visst sätt ställer vi det, medvetet 

eller omedvetet, i relation till allting omkring oss. Det som inte liknar det som vi har bestämt 

är modernt måste vara på ett annat sätt.  

Eftersom bra eller dålig retorik avgörs genom resultatet, det vill säga får jag den reaktionen 

som jag vill ha, så måste vi se på vad som är målet för kommunikationen för att kunna avgöra 

om DN har lyckats i sin omformning. De ville bli en mer modern och tydligare tidning. Om 

mottagaren uppfattar tidningen på detta sätt har de retoriskt sett lyckats. Enligt 

sociosemiotiken borde DN ha valt de sätt att förändra tidningen på som de ansåg var bäst 

lämpade för att få detta resultat. Betyder detta att andra reaktioner inte ses som lyckade 

resultat? Att en tidning ses som oseriös är för ingen ett lyckat resultat. Men om tidningen 

skulle ses som ungdomlig, fastän det inte var menat, skulle det då vara ett misslyckande?  

Allt som en tidning gör påverkar hur vi ser på den, dess image. Får tidningen ett pris för 

bästa journalistik ökar det tidningens ethos som seriös. Börjar tidningen tryckas på ett brunare 

papper med mer struktur skulle det indikera miljövänligt papper och vi skulle se tidningen 

som miljömedveten. Den grafiska formen är en del i den kommunikationen som bygger upp 

en image. Den grafiska formen är betydande men den är inte ensam om att säga någonting om 

tidningen. Att Dagens Nyheter är en oberoende tidning bidrar till deras ethos som trovärdig 

och ej påverkad i sin nyhetsrapportering. Att tidningen är oberoende liberal påverkar hur vi 

ser på deras debattinlägg och ledare men kanske även tidningen i stort. Retorisk 

kommunikation är vad vi säger, såväl som hur vi säger det och vad vi har på oss medan vi 

säger det. En tidnings grafiska form skulle kunna liknas vid en talares kläder och actio, något 

som numera ses som en självklar del av retoriken.  

Jag skulle vilja säga några, för diskussionen, avslutande ord om valet av att använda en 

fokusgrupp som inspiration inför analysen. Långt ifrån alla av fokusgruppens åsikter har 

använts i denna undersökning och jag tror att många intressanta perspektiv på grafisk 

formgivning och hur den påverkar oss är kvar att utforska. Den initiala tanken var att 

fokusgruppen med sina åsikter skulle verifiera mina analysfynd men resultaten blev istället 

det omvända där analysen verifierade gruppens åsikter. Jag tror att åsikter från andra personer 

än en undersöknings utförare kan styrka undersökningen genom att ge den en bred 

utgångspunkt.  

 



 35 

10. Slutsats 

 

Påverkar den grafiska formgivningen av en tidning dess image och i sådana fall hur? 

 

Formgivningen av en tidning påverkar tidningens image i högsta grad. Kanske vi inte tänker 

på att små förändringar kan ge effekt men ser man på den grafiska formgivningen så kan 

många små förändringar göra mycket. DN har inte fått en helt ny grafisk form utan bara gjort 

små förändringar men man kunde se, både i media och i fokusgruppsdiskussionen, att 

förändringarna skapade en reaktion. Utifrån detta exempel kan man se att små förändringar 

kan förändra hur man upplever tidningen och därmed förändra tidningens ethos. Dock måste 

man tänka på att ethos är något som upplevs olika för olika personer beroende på doxa. DN:s 

läsarkrets är inte homogen och upplever troligtvis förändringarna på olika sätt beroende på 

förkunskaper, erfarenheter och nuvarande tycken och smak.  

Semiotiken är ett sätt för att försöka se hur de olika elementen i den grafiska formen 

tillsammans påverkar sändarens image. Flera områden har dock semiotiken ännu inte fäst sig 

i, exempelvis typsnittsläran. Här skulle mer semiotisk forskning behövas för att ge svar på hur 

vi uppfattar typsnitt. Men än så länge får vi hänge oss till experternas relativt omotiverade 

förklaringar.  
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