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Abstract 
Det finns ett förtroendegap mellan morgontidningar och kvällstidningar. I tidigare studier har 

förtroendet kopplats till olika faktorer: innehåll, spridning och nyhetsrapporteringens kvalitet. 

I denna uppsats genomfördes ett experiment för att presentera sambandet mellan förtroende 

och en tidigare förbisedd faktor – layout. Experimentet bakades in i en användarstudie på åtta 

personer där hälften ingick i en testgrupp och den andra hälften i en kontrollgrupp. 

Testgruppen fick se två nyhetsuppslag. Det ena uppslaget layoutades till att se ut som 

Aftonbladet när innehållet i själva verket var hämtat från Dagens Nyheter. Det andra 

uppslaget hade Dagens Nyheters layout men Aftonbladets nyhetstexter. Kontrollgruppen fick 

se två nyhetsuppslag som var kopior av de ursprungliga uppslagen publicerade i Aftonbladet 

respektive Dagens Nyheter. Resultatet av experimentet indikerar att det finns ett samband 

mellan förtroende och layout, eftersom folk framför allt kände starka känslor inför en layout 

som såg ut att vara Aftonbladet – oavsett om innehållet ursprungligen var från Dagens 

Nyheter eller Aftonbladet. Testpersonernas reaktioner var bland annat att rubriker saknade 

täckning, språkvalet var dramatiskt och att nyheter förstorades.  

 

Nyckelord: layout, förtroende, Aftonbladet, Dagens Nyheter, journalistik 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Populärvetenskaplig beskrivning av kandidatuppsatsen ”Förtroendet slutar 

vid 72 punkter – sambandet mellan förtroende och layout i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter” 
 

Förtroendeklyftan mellan morgontidningar och kvällstidningar är stor. Läsare har mindre 

förtroende för kvällstidningar än morgontidningar, och fördomarna kring just kvällstidningar 

är många. Denna studie visade att läsarnas åsikter om tidningsinnehållet påverkas av layouten. 

Upptäckten innebär att ett nyhetsuppslag vars innehåll består, men där layouten har 

förändrats, tas emot på ett annat sätt av läsarna än om innehållet befunnit sig i den av 

tidningen publicerade layouten. 

    I uppsatsen genomfördes ett experiment för att presentera sambandet mellan förtroende och 

layouten. Experimentet bakades in i en användarstudie på åtta personer där hälften ingick i en 

testgrupp och hälften i en kontrollgrupp.  

    Testgruppen fick se två nyhetsuppslag. Det ena layoutades till att se ut som Aftonbladet när 

innehållet i själva verket var hämtat från Dagens Nyheter. Det andra hade Dagens Nyheters 

layout men Aftonbladets nyhetstexter. Kontrollgruppen fick se två nyhetsuppslag som var 

kopior av de ursprungliga uppslagen publicerade i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter. 

För att uppslagen skulle se autentiska ut gjordes en kartläggning, där sju nummer av 

Aftonbladet och sju nummer av Dagens nyheter granskades och mättes. Detta för att kunna 

hitta olika grafiska element typiska för varje tidning.  

    Resultatet av experimentet visade att folk framför allt kände starka känslor inför en layout 

som såg ut att vara Aftonbladet. Alla som fick se en Aftonbladet-layout reagerade nämligen 

på samma sätt. Detta oavsett om innehållet, det vill säga nyhetsartiklar, rubriker och liknande, 

ursprungligen var från Dagens Nyheter eller Aftonbladet. Testpersonernas reaktioner var 

bland annat att rubriker saknade täckning, språkvalet var dramatiskt och att nyheter 

förstorades.  

    Ingen vet ännu hur journalistikens framtida affärsmodeller kommer att se ut, men en sak 

som är säker är att de nuvarande papperstidningarnas ekonomi är i gungning. Journalistik 

agerar på en inflytelsemarknad, där läsarnas förtroende för tidningen är avgörande för 

framgång. Och i framtiden kan förtroende komma att spela en ännu större roll för tidningars 

affärsmodeller.  
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1. Inledning 

Bengt är en pensionerad affärsman från Staffanstorp i Skåne och farfar till Camilla, en av 

författarna till denna uppsats. Bengt läser Sydsvenskan varje morgon men skulle inte ens ta i 

en kvällstidning, än mindre köpa och läsa den. Anledningen till detta är för att Bengt säger att 

kvällstidningarna är skräp, trots att han inte har läst en på många år. 

 

En hypotes vi har för den här c-uppsatsen är att Bengt dömer kvällstidningar efter hur de ser 

ut eftersom att han inte tagit del av deras innehåll på väldigt länge. Ändå säger han att det som 

står i kvällstidningarna inte är sant, vilket innebär att han har lågt förtroende för dem. 

 

Bengt är inte den enda i Sverige med lågt förtroende för kvällstidningar. Exempelvis känner 

bara 13 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 74 år förtroende för kvällstidningen 

Aftonbladet. Detta kan jämföras med att de som känner förtroende för morgontidningen 

Dagens Nyheter istället utgör 50 procent (Holmberg, Weibull & TNS Sifo AB 2012). Målet 

med denna c-uppsats är att förstå och beskriva kopplingen mellan förtroende för en tidning 

och dess layout. 

 

Förtroendebarometern är en undersökning som utförs varje år av SOM-institutet vid 

Göteborgs universitet i samarbete med forskningsnätverket Medieakademin. 

Förtroendebarometern har sedan 1997 mätt svenskarnas förtroende för medier, 

samhällsinstitutioner och företag. Denna uppsats utgår från förtroendet för Aftonbladet (13 

procent) och Dagens Nyheter (50 procent) i Förtroendebarometern (Holmberg, Weibull & 

TNS Sifo AB 2012). Dessa mätvärden är baserade på 1017 enkäter som genomfördes 8 

februari till 14 februari år 2012. Andelen förtroende för respektive tidning utgörs av de 

personer som svarat att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för respektive tidning. 

 

Vi utgår från Förtroendebarometern för att det finns något intressant i att man dels kan ha 

åsikter om en tidning trots att man inte läser den, men också att man kan vara en av dem som 

läser en tidning ofta utan att ha förtroende för den. Förtroendet beror självklart inte enbart på 

hur tidningen ser ut – innehåll (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 390-391) och 

varumärke (Westlund 2006, s. 33) är faktorer som spelar stor roll – men det behöver belysas 

att layouten kan vara en faktor i hur mycket förtroende läsarna får för en tidning. Vi tror att en 
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läsare ser att kvällstidningar och dagstidningar skiljer sig åt i utseendet, och uppsatsens syfte 

är att spegla i hur stor grad layouten spelar roll för förtroendet i förhållande till innehåll. 

 

Forskning i sambandet mellan layout och förtroende kommer att kunna ge tidningsbranschen 

ny insikt i hur förtroendefokus på layoutarbetet kan bidra till bättre lönsamhet. 

Tidningsbranschen befinner sig i ett känsligt läge (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 

396-399), där beslut om hur tidningar ska vara relevanta även i framtiden måste fattas. 

Möjligen skulle förtroendekapitalet kunna komma att spela en ännu större roll jämfört med i 

dagens läge. Då behöver branschen ny kunskap om tidigare förbisedda parametrar som 

samverkar med förtroende – till exempel layout. 

 

Vi skulle vilja tacka Ester Appelgren och Astrid Haugland vid Södertörns högskola för goda 

råd och vägledning i vårt uppsatsarbete.  

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I en studie från University of North Carolina (2002) visas ett samband mellan förtroende och 

spridning. Studiens författare, Philip Meyer och Yuan Zhang, gjorde ett fältexperiment för att 

undersöka sambandet mellan förtroende och spridning – det vill säga hur många som läser en 

tidning. 

 

Utgångspunkten till Meyer och Zhangs (2002) studie är att det finns en fallande utveckling 

både mellan spridning av tidningar och förtroendet för dem. Författarna menar också att 

tidningar befinner sig på en inflytandemarknad. Och för att tidningar ska kunna ha inflytande i 

samhället behöver de publikens förtroende.  

 

Meyer och Zhang utgick även från en analys av tidningen USA Todays framgångar, där en av 

fyra framgångspunkter handlade om format (Morton 1997). Analysen kopplade inte till 

läsarnas förtroende, utan visade istället på en framgång i spridning tack vare ökade resurser 

till tidningens formgivning. 
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Meyer och Zhang har själva inte gått vidare med layoutfrågan, men använde bland annat 

artikeln av Morton (1997) som ett teoretiskt avstamp för att ökad kvalitet – i både form och 

innehåll – ökar publikens förtroende. 

 

Om vi går tillbaka till den teoretiska bakgrunden i Meyer och Zhangs (2002) studie ser vi att 

innehåll och noggrannhet i nyhetsrapportering också är faktorer som bidrar till spridning. 

Författarna föreslår sedan vidare forskning om sambandet mellan förtroende och innehåll, 

samt förtroende och noggrannhet i nyhetsrapportering. Trots att layouten räknas som en faktor 

förbiser författarna möjligheten att koppla även layouten till förtroendet. Därför antar vi 

utmaningen i att försöka hitta indikationer på ett samband mellan förtroende och layout i vår 

c-uppsats vid Södertörns högskola. 

 

2.1 Hypotes och förväntat resultat 

I vår inledning presenterade vi en hypotes om att Bengt dömer kvällstidningar efter utseendet. 

Eftersom han inte läser tidningarna beror hans fördomar inte på deras innehåll utan deras 

layout. Dessutom ifrågasätter Bengt sanningshalten i kvällstidningarna, vilket innebär att han 

har lågt förtroende för dem. I Bengt tror vi att vi ser ett samband mellan layout och 

förtroende, och det är därför vår hypotes grundar sig i Bengt som representant för ett fenomen 

vi inte med säkerhet kan säga existerar. Därför ville vi ta reda på om det finns ett samband 

mellan layout och förtroende med hjälp av ett experiment. 

 

Vårt experiment förväntades ge indikationer på att layouten på ett nyhetsuppslag har en 

inverkan på tidningsläsarens förtroende för tidningen. För att detta skulle ske krävdes dock att 

våra valda metoder kunde utesluta andra faktorer som spelar roll för läsarförtroendet – till 

exempel textinnehåll (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 390-391) och varumärke 

(Westlund 2006, s. 33). 
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2.2 Begrepp 

I denna uppsats förekommer en del begrepp som förklaras nedan. 

Ingress – Inledningen på en nyhetsartikel (Häger 2009, s. 54). 

Nedryckare – Liten förklarande rad under rubriken (Jais-Nielsen 2011, s. 261). 

Brödtext – Den löpande texten (Jais-Nielsen 2011, s. 356). 

Notis – En kort nyhetstext som fokuserar på det väsentliga (Häger 2009, s. 40). 

Serifer – Typsnitt med fot (Jais-Nielsen 2011, s. 359). 

Byline – Upphovsmannens namn angivet direkt i anslutning till bilden eller texten (Jais-

Nielsen 2011, s. 356).  

Vinjetterade sidor – Kan bestå enbart av text och ligger i en platta eller över en linje, till 

exempel “Nyheter” eller “Extra” (Jais-Nielsen 2011, s. 360). 

Vänsterjusterad text – När en spalt har ojämn högerkant (Heine 2005, s. 173). 

Marginaljusterad text – När alla rader i en spalt är lika långa (Heine 2005, s. 173). 

Punkter – En måttenhet för bokstävers storlek (Koblanck 2003, s. 48). 

Layout – hur ett material är fördelat på en yta (Koblanck 2003, s. 130). 

Typometer – En mätlinjal som används för att mäta storlek på typsnitt samt radavstånd (Heine 

2005, s. 54). 

Tonplatta – En färgad form som ofta ligger bakom text i till exempel faktarutor (Jais-Nielsen 

2011, s.360). 

Uppförstorade citat – En verbal illustration, ofta urklipp ur texten. (Jais-Nielsen 2011, s. 262-

264) 

 

3. Vetenskaplig frågeställning och syfte 

Förtroendebarometern (Holmberg, Weibull & TNS Sifo AB 2012) visar att det finns ett stort 

förtroendeglapp mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter. Beror det verkligen endast på 

innehåll? Utseendet på tidningen pekar läsaren i en viss riktning. Uppsatsens syfte är att 

påvisa att det därför måste finnas en koppling till layouten. Hur viktig är den för vad läsaren 

får för förtroende för tidningen? 

 

Den övergripande frågeställningen är: 

Vilken betydelse har en tidnings layout för läsarnas förtroende? 
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Delfrågorna är: 

1. Hur skiljer sig Aftonbladets respektive Dagens Nyheters layout åt? 

2. Hur ser läsarnas förförståelse och uppfattningar om Dagens Nyheter respektive Aftonbladet 

ut? 

 

Givetvis måste avgränsningar till i dessa frågor, särskilt när det gäller den andra delfrågan. 

Läsarnas förförståelse och uppfattningar om tidningar påverkas av faktorer som till exempel 

innehåll (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 390-391) och varumärke (Westlund 2006, 

s. 33). Dessa två faktorer är justerade för i denna studie. På vilket sätt vi gjort justeringarna 

beskrivs i avsnitt 5.6 Validitet och reliabilitet. 

 

Sambandet med innehåll eller varumärke och förtroende ingår inte i denna uppsats 

vetenskapliga frågeställning. Fokus ligger helt på sambandet mellan layout och förtroende. 

 

 

4. Teori 

4.1 Förtroende 

Förtroende är ett av tre begrepp som definierar tidningars tillförlitlighet.  

 

– Förekomsten av missvisande uppgifter i mediet 

– Trovärdigheten hos de uppgifter som faktiskt sprids 

– Förtroendet för ett medium 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 390) 

 

Första och andra punkten beror på innehållet i tidningen. Här är det nyhetstexterna som 

förmedlar eventuella felaktigheter som kan påverka tidningens trovärdighet. Däremot är 

förtroendet, enligt punkterna ovan, inte enbart kopplat till tidningarnas innehåll (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2011, s. 390-391). 

 

Oscar Westlund (2006) resonerar vidare om förtroendebegreppet. Han beskriver det som ett 

samspel mellan läsarens egenskaper, som utbildning och kunskap, och tidningen i fråga. Men 
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han understryker också att förtroendet varierar beroende på sammanhanget. Läsarens tidigare 

erfarenheter om tidningen spelar roll, men det gör även själva idén läsaren har om tidningen 

(Westlund 2006, s. 6).  

 

Förtroende är relaterat till tillit och tilltro och kan ses som 

ett tillstånd hos en individ som är präglat av känslomässiga 

förväntningar. Genom att betrakta förtroende som ett 

tillstånd ges möjligheten att se orsaker som bakomliggande 

till hur en individ väljer att agera. 

(Westlund 2006, s. 6) 

 

Westlund menar alltså att förtroende är ett tillstånd som uppstår där både läsare och tidning 

ger och tar tillit från varandra.  

 

 

4.2 Layout 

Henriette Koblanck beskriver tidningslayoutens övergripande syfte: 

 

Tidningslayout bygger på starka effekter och på 

medvetenhet om hur man läser en tidning. Stora svarta 

rubriker drar till sig uppmärksamheten och den 

dramatiska bilden fångar blicken, som vandrar vidare till 

bildtext och innehåll. 

  (Koblanck 2003, s. 173) 

 

Att skapa en layout kan göras på en mängd olika sätt, men målet är alltid att fånga läsaren och 

få denne att stanna kvar. Layouten ska guida läsaren och berätta var läsning ska börja, 

fortsätta och sluta. Den grafiska formen hjälper att styra vilka signaler enskilda artiklar och 

hela tidningar ska skicka ut. Innehåll och form hänger ihop – utan innehåll, ingen form och 

utan form, inget innehåll (Jais-Nielsen 2004, s. 288). Saker som har betydelse för resultatet är 

layoutens syfte, målgruppen och den redaktionella idén. Även om tidningen måste vinna nya 

läsare, eller om huvudgruppen redan är ”anhängare” har betydelse. Men detta påverkar inte 

brödtexten, som för det mesta ser likadan ut (Jais-Nielsen 2004, s. 289).  
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Grundelementen i tidningslayout är text, bild och luft. Men det finns olika saker som kan 

användas för att uppnå effekter i formgivningen – till exempel linjer, textstorlek, form, färg 

och luft (Jais-Nielsen 2004, s.294). Det finns alltid luft på ett uppslag – det är något man 

reducerar efter hand man lägger till text och bild snarare än att tillsätta (Jais-Nielsen 2004, s. 

296). För att läsbarheten ska vara optimal behövs rätt mängd luft mellan bokstäver, ord och 

rader. Antingen råder det jämn balans mellan de grafiska elementen (till exempel rubrik och 

brödtext) eller så uppstår en kontrast där något dominerar. Storleken på ett element kan 

dessutom hjälpa till att fånga läsaren. För många olika storlekar i text och bild kan lätt ge ett 

rörigt intryck (Jais-Nielsen 2004, s. 304-305).  

 

I alla layouter finns det linjer som både kan vara synliga och osynliga. Layouter baseras på ett 

osynligt linjesystem där den vertikala linjeringen längs med spalterna är tydligast  

(Jais-Nielsen 2004, s. 298). Detta system kallas spaltsystem eller gridsystem, och bestämmer 

hur många spalter som ska få plats på en sida och hur breda sidans marginaler ska vara. 

Systemet underlättar layoutarbetet med förutbestämda ytor och spalter att arbeta efter. Det 

bidrar även till en samstämmig form som stärker tidningens identitet (Jais-Nielsen 2004, s. 

320). De synliga linjerna kan se ut på ett flertal sätt (prickade, dubbla, tunna, tjocka etc.) men 

gemensamt har de att de hjälper till att organisera. Olika textstycken hamnar inom ramar, 

olika innehåll kan separeras från varandra (Jais-Nielsen 2004, s. 298).  

 

Färg kan användas för att: 

1. Framkalla olika känslor eller stämningar 

2. Fånga uppmärksamheten och lyfta fram viktiga delar av texten 

3. Få layouten att hänga ihop 

4. Öka tydligheten och attraktionsvärdet i faktarutor, diagram och annan grafik 

5. Profilera 

 

Därför arbetar många med ett få antal färger som återkommer i till exempel vinjetter och 

dylikt (till exempel Dagens Nyheters röda färg, se figur 4.2.1, och Aftonbladets tonplatta som 

ligger som bakgrund till faktarutorna, se figur 4.2.2). Detta stärker igenkänningen (Jais-

Nielsen 2004, s. 303). 
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Figur 4.2.1 – Exempel på vinjett i Dagens Nyheter. 

 

 
Figur 4.2.2 – Exempel på tonplatta i Aftonbladet. 

 

Tidningar kombinerar visuella och verbala uttrycksmedel, och ett samlat uttryck för detta är 

multimodala språk. Detta innebär att textbegreppet, som tidigare förknippades med ord i 

skrift, vidgats och därmed också innefattas av bilder, ord, ljud, grafisk design och andra 

medieuttryck (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 19). Bilden använder bilduttryck som i 

kombination med varandra kan bilda påståenden eller budskap (Carlsson & Koppfeldt 2008, 

s. 19). För att förstå tidningars bildhantering i vår redigeringsprocess användes Scott 

McClouds sju punkter om samspel mellan ord och bild (McCloud 2006, s. 130). 

 

1. Word-specific: Bilden är enbart illustrerande – orden säger allt. 

2. Picture-specific: Orden är bihanget – bilden är det viktiga och säger allt läsaren behöver 

veta. 

3. Duo-specific: Ord och bild samspelar och berättar ungefär samma sak. 

4. Intersecting: Ord och bild berättar för sig själva något unikt, men tillför även någonting i 

sitt samarbete. 

5. Interdependent: Ord och bild berättar något tillsammans som läsaren inte skulle uppfatta 

om en faktor saknats. 
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6. Parallel: Ord och bild har varsin väg att vandra och samarbetar inte. 

7. Montage: När orden tar sig in i bilden, bokstavligt talat. 

 

Dessutom finns det fler element som förhåller sig till varandra i en tidningslayout, inte enbart 

ord och bild. Dessa förhållanden beskrivs av tre gestaltlagar (Koblanck 2003, s. 140-143). 

 

1. Närhetens lag – Föremål som ligger nära varandra upplevs höra ihop.  

2. Likhetens lag – Former som liknar varandra upplevs höra ihop.  

3. Slutenhetens lag – Element som gemensamt avgränsas hör ihop. Genom att avgränsa en 

text, en rubrik och en bild med linjer från resten av uppslaget kan layouten hjälpa läsaren att 

förstå vilka element som hör ihop med varandra. 

 

Det finns fyra olika designprinciper som enligt Eva Jais-Nielsen gör en layout mer eller 

mindre dynamisk, harmonisk, överraskande, stram etc (Jais-Nielsen 2004, s. 307). Dessa 

principer styr hur elementen placeras på sidorna och är kontrast, balans, rytm och 

samstämmighet. Till exempel fås en stram form genom att använda mycket luft och likhet i 

bildstorlekar. Kontrast kan uppnås på många olika sätt. En text eller en bild som omges av 

mycket luft lyfts fram tydligare. En stor rubrik, eller en stor bild, drar ögat till sig och kan 

fungera som en ingång till layouten. Det finns två typer av balans – symmetri och asymmetri. 

Symmetri förknippas med exakthet och elegans, medan asymmetri förknippas med variation 

och spänning (Jais-Nielsen 2004, s. 309-310). Det är ögat som avgör om en sida har balans. 

En bild i mitten placeras lite ovanför den faktiska mitten i enlighet med den optiska 

mittpunkten.  

 

Enligt Anders Björkvall (2009, s. 3) är visuella inslag i tidningen lika viktiga som de 

skriftspråkliga. Eva Jais-Nielsen menar att samstämmighet i ett nyhetsuppslag råder när det 

känns som att text och bild hör ihop. Två helt olika bilder som placeras bredvid varandra kan 

splittra snarare än skapa samstämmighet. Detta kan också hända om en text har för många 

olika typsnitt. Enklast uppnås samstämmighet genom att bildtexter placeras intill bilden, att 

spalter som hör ihop också placeras så att det syns att de hör ihop utan för stort 

spaltmellanrum (Jais-Nielsen 2004, s. 315). 
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5. Metod och material 

5.1 Val av metod 

Vår analys är uppdelad i följande tre delar: 

 

Steg 1: En grafisk kartläggning (se avsnitt 5.2) av nyhetsuppslag i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. 

Steg 2: Fyra omlayoutade nyhetsuppslag (se avsnitt 5.3) gjorda i InDesign: Två nyhetsuppslag 

där innehållet har bytt plats mellan de två tidningarna, enligt de resultat vi fått i steg 1. De 

andra nyhetsuppslagen är kopior på befintliga uppslag i Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Steg 3: En användarstudie med ett inbyggt experiment (se avsnitt 5.4). Ett urval på åtta 

personer, uppdelade i en testgrupp och en kontrollgrupp, ombeds titta på och läsa de 

omlayoutade nyhetsuppslagen. Ingen av testpersonerna vet att fokus under experimentet är på 

layout och förtroende. 

 

Den tredelade analysen kan beskrivas som en pyramid (se figur 5.1.1), där varje nytt steg är 

beroende av föregående steg. Experimentet involverar samtliga steg. Det är här vi kan avgöra 

om det finns ett samband mellan layout och förtroende eller inte.  

 
Figur 5.1.1 – En tredelad analysmodell. Användartest med experiment involverar analyser 

framtagna genom omlayoutade uppslag och en grafisk kartläggning. 
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5.2 Grafisk kartläggning av layout 

För att kunna påvisa likheter och skillnader mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter gjorde vi 

en kartläggning av olika grafiska element i de två tidningarna. Under perioden 15 oktober 

2012 till 21 oktober 2012 mättes startuppslaget på sidorna 8 och 9 i respektive tidning. Totalt 

kartlades sju DN-uppslag och sju Aftonbladet-uppslag (se bilaga 9.6). 

 

På tidnings- och tidskriftsbiblioteket i Stockholm sparas de svenska dags- och 

kvällstidningarna i tre månader. Den aktuella perioden valdes eftersom det var av högsta vikt 

för kartläggningen att den gjordes på fysiska uppslag. Eftersom denna period även innefattade 

rapportering inför och kring det amerikanska valet, valde vi en vecka där valet inte var i 

fokus. Efter genomgång av uppslagen på sidorna 8 och 9 konstaterades en vecka med en 

mångfald av artiklar, och därför kartlades denna.  

 

Genom att mäta saker som till exempel marginaler, textstorlekar, spaltbredder och rubriker 

med linjal och typometer kunde vi bilda oss en uppfattning om likheter och skillnader mellan 

Aftonbladet och Dagens Nyheter gällande layouten. Uppslagen analyserades med hjälp av 

gestaltlagarna närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag (Koblanck 2003, s. 140-143). 

Bilderna analyserades med hjälp av Scott McClouds sju punkter om samspel mellan ord och 

bild (McCloud 2006, s. 130).  

 

5.3 Omlayoutade uppslag 

För att kunna börja redigera behövdes texterna till varje uppslag vara valda. I största möjliga 

mån skulle även texterna vara från samma uppslag i respektive tidning. Detta för att 

uppslagen ser ut som följer: 

 

Uppslag 1: Dagens Nyheter-layout med Aftonbladet-innehåll. 

Uppslag 2: Aftonbladet-layout med Dagens Nyheter-innehåll. 

Uppslag 3: Dagens Nyheter-layout med Dagens Nyheter-innehåll. 

Uppslag 4: Aftonbladet-layout med Aftonbladet-innehåll. 

 

Med andra ord har uppslag 1 och 2 bytt innehåll. Uppslag 3 och 4 är gjorda för att efterlikna 

uppslagen så som de såg ut i kartläggningen. Uppslagen gjordes i layoutprogrammet 



	   12	  

InDesign. Därefter skrevs uppslagen ut i färg på A3-papper. Detta innebar att uppslagen blev 

något mindre än formatet de är redigerade för, eftersom det i digital form har samma storlek 

som ett Aftonbladet-uppslag respektive ett Dagens Nyheter-uppslag. Vi har resonerat om den 

eventuella påverkan på resultatet i avsnitt 5.5 Metodkritik. 

 

 

5.4 Användartest med experiment 

5.4.1 Bakgrund 

Författarna Rubin & Chisnell (2008) berättar redan i förordet till Handbook of usability 

testing vitsen med just användartester: 

 

Why are usability tests so fascinating? I think it’s because you get to see 

the design through the user’s eyes. They bring something into the foreground 

that no amount of discussion or debate would ever discover. 

(Rubin & Chisnell 2008, förord) 

 

Man kan resonera och debattera teoretiskt kring hur tidningsläsare förhåller sig till 

papperstidningar. Men för att få en djupare förståelse krävs en användarstudie där observation 

och intervju kombineras. Då kan vi urskilja mönster och skaffa kunskap om hur tidningens 

layout bidrar till att bygga upp eller rasera förtroende hos läsaren. För att nå målet med denna 

uppsats, att hitta samband mellan layout och förtroende, utformades ett användartest med ett 

inbyggt experiment. 

 

Esaiasson et al (2012) beskriver fyra typer av forskningsdesign: experimentell design, 

statistisk design, jämförande design och fallstudiedesign. Av dessa beskrivs experimentet som 

det säkraste sättet att hitta, beskriva och förklara ett orsakssamband (Esaiasson et al. 2012, s. 

93). Även Denscombe (2009, s. 87) talar om experimentet som det mest trovärdiga 

forskningssättet.  

 

För oss är ett experiment ett värdefullt verktyg i att förklara kausalitet (Esaiasson et al. 2012, s. 

327) i undersökningsområdet – med andra ord hitta orsak och verkan mellan tidningslayout och 

läsares förtroende för tidningen. Beröringspunkterna mellan layout och förtroende är nämligen 
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inte utforskade i tidigare litteratur eller forskning, vilket är ytterligare en orsak till att 

experimentet som metod är passande i detta fall. Vi har inga referensramar som gör att vi kan 

förutse resultatet av experimentet. Detta för att tidigare forskning på området saknas. Men 

Esaiasson et al poängterar att ett experiment som på förhand förväntas ha ett visst resultat inte 

kommer att tillföra ny och värdefull kunskap. Om resultatet kan förutses sätts inte 

världsföreställningarna på prov och då går forskningen inte framåt (Esaiasson et al. 2012, s. 

327).  

 

Rollen som experimentet spelar är med andra ord tydlig. Men experimentet behöver bakas in i 

ett sammanhang där kausalitet mellan layout och förtroende inte bara kan påträffas, utan även 

förklaras. Därför är ett användartest lämpligt.  

5.4.2 Genomförandet 

Ett användartest är ett undersökningsverktyg med ursprung i experimentell forskningsdesign 

(Rubin & Chisnell 2008, s. 21). Rent praktiskt innebär vårt användartest att vi 

uppsatsförfattare agerar moderatorer för en grupp tidningsläsare. Användartestet går ut på att 

personerna ska ”använda” nyhetsuppslag från Aftonbladet och Dagens Nyheter i en 

kontrollerad men samtidigt så naturlig miljö som möjligt. 

 

Att vara moderator innebär att vara ansvarig för att leda testpersoner genom användartestet. I 

moderatorrollen ingår därför också att ställa frågor och styra testet enligt ett förutbestämt 

manus (Rubin & Chisnell 2008, s. 45). I vårt användartest är vi två moderatorer, varav den 

ena är ansvarig för observationer och anteckningar. Vi har därför valt att kalla den ena 

moderatorn för observatör. Vi delade upp dessa roller mellan oss. Emilie Ljungdal är 

moderator och Camilla Kandefelt är observatör.  

 

Rubin & Chisnell (2008, s. 126) rekommenderar att ett användartest har minst åtta deltagare. 

Därför genomfördes ett användartest med ett inbyggt experiment vid åtta tillfällen med åtta 

olika testpersoner. Vi har båda två varit närvarande vid sex av testtillfällena. Vid två tillfällen 

var endast moderatorn Emilie Ljungdal på plats och observatören Camilla Kandefelt tog då 

del av testdeltagarnas svar i efterhand via ljudinspelning.  

 

Designen för användarstudien är hämtad från Rubin & Chisnells design för jämförelse av 

produkter (2008, s. 74-77). Denna design överensstämmer med riktlinjer för experimentdesign 
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(Esaiasson et al. 2012, s. 93). I båda fallen används två grupper med testpersoner. Men istället 

för att som Rubin & Chisnell (2008) jämföra samma produkt genom två grupper av olika 

sorters användare genomförs istället användartestet enligt Esaiasson et als (2012) rena 

experimentdesign med testgrupp och kontrollgrupp där alla faktorer hålls lika – med undantag 

för de manipulerade layouterna i testgruppen. Personerna i testgruppen är alltså dem som 

utsätts för en förändring, och är de som visar om experimentet har lyckats eller inte. 

Kontrollgruppen däremot, måste finnas för att säkerställa att layouterna testgruppen utsätts för 

har en effekt.  

 

Innan vi kunde möta testpersonerna behövdes en testplan vara utarbetad. Syftet med en 

testplan är att vara helt på det klara med frågorna hur, när, var, vem och varför när det gäller 

användartestet (Rubin & Chisnell 2008, s. 65). Testplanen definierar population, urval, 

moderatorer, lokal, utrustning och beskriver de fyra nyhetsuppslagen. Dessutom skrivs 

informationsmanus och frågemanus ut i sin helhet. 

 

Testplanen (se bilaga 1) testades tillsammans med Astrid Haugland under ett handledarmöte 

med Ester Appelgren. Efter testkörningen reviderades testplanen (Rubin & Chisnell 2008, s. 

67-68). Överlag tog det ursprungliga testet för lång tid och därför ströks frågor som specifikt 

ringade in brödtext, ingress och rubrik som olika delar. Istället skapades frågan “Vad tycker 

du om de olika delarnas placering? Rubriker, bilder, brödtext, osv?” för att ringa in 

testpersonernas helhetsintryck över hur dessa delar samspelar på uppslaget. Frågemanuset 

renodlades till att innefatta främst frågor om layout och förtroende på olika nivåer, dels 

specifikt för uppslagen testpersonerna fick se, men även mer övergripande frågor som framför 

allt ska peka på testpersonens förtroendenivåer för andra tidningar och övriga medier. 

Förtroendefrågorna är framför allt viktiga för att konstatera om testpersonerna är 

representativa enligt Förtroendebarometern (Holmberg, Weibull & TNS Sifo AB 2012). 

 

Moderatorns frågemanus samt riktlinjerna för observatören var identiska för både testgruppen 

och kontrollgruppen. Den manipulerade faktorn som skiljer testgrupp från kontrollgrupp är att 

testgruppen får läsa och titta på ett uppslag med Dagens Nyheter-layout och Aftonbladet-

innehåll (uppslag 1, se bilaga 9.4) samt ett uppslag med Aftonbladet-layout och Dagens 

Nyheter-innehåll (uppslag 2, se bilaga 9.4). Kontrollgruppen fick se ett uppslag med Dagens 

Nyheter-layout och Dagens Nyheter-innehåll (uppslag 3, se bilaga 9.5) samt ett uppslag med 
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Aftonbladet-layout och Aftonbladet-innehåll (uppslag 4, se bilaga 9.5). Den manipulerade 

faktorn är med andra ord layouten. 

 

Samtliga uppslag (uppslag 1, 2, 3 och 4) skapades i InDesign av Camilla Kandefelt och var 

baserade på resultaten av en kartläggning av sju nyhetsuppslag vardera av Dagens Nyheter 

och Aftonbladet. I kartläggningen analyserades nyhetsuppslagens uppbyggnad: text, bilder 

och grafiska element. Utifrån dessa hittades mönster i respektive tidnings layout, vilket lade 

grunden till skapandet av uppslagen. 

 

Samtliga deltagare i testgruppen fick titta på två nyhetsuppslag. För att eliminera systematiska 

fel alternerades vilket nyhetsuppslag som visades först. Testgruppen bestod av fyra personer. 

Två av dem fick se uppslag 1 först och två av dem fick se uppslag 2 först. Användartest och 

tillvägagångssätt för kontrollgruppen var identiska, men denna grupp fick istället se uppslag 3 

och 4. Även här alternerades nyhetsuppslagen. Av de fyra personerna i kontrollgruppen fick 

två se uppslag 3 först, medan de andra två fick se uppslag 4 först. 

 

Användartestet har inte varit avhängigt en viss lokal eller särskilt utrustning (Rubin & 

Chisnell 2008, s. 93-114). Användarstudien kunde genomföras var som helst där testpersonen, 

moderatorn och observatören kunde sitta under de 30 minuter testet tog. Lokalen bestämdes i 

samråd med varje testperson och fastslogs helt enligt testpersonens önskemål. Rubin & 

Chisnell kallar denna testmiljö för minimalistiskt portabelt testlabb (2008, s. 100-101).  Ett 

test gjordes i Emilie Ljungdals hem och ett annat i Camilla Kandefelts hem. Två tester 

genomfördes i respektive testpersoners hem, och det var under dessa endast Emilie Ljungdal 

hade möjlighet att närvara och Camilla Kandefelt tog del av en ljudinspelning i efterhand. 

Övriga tester – fyra stycken – gjordes på Södertörns högskola. 

 

Moderatorns och observatörens roller ska definieras tydligt innan användartesterna 

genomförs. Rubin & Chisnell (2008) rekommenderar att de som arbetat fram testplanen på sin 

höjd ska agera observatörer. Moderatorn ska gärna tas in utifrån eftersom en medverkan i det 

övriga projektet gör det omöjligt för moderatorn att behålla en objektivitet under intervjun 

med testpersonen (Rubin & Chisnell 2008, s. 45-46). För denna uppsats fanns inte 

ekonomiska förutsättningar att ta in en utomstående moderator. Istället tilldelades 

moderatorsrollen den uppsatsförfattare som inte skapat nyhetsuppslagen i InDesign. Den som 
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haft huvudansvar för nyhetsuppslagen fick istället utgöra observatör med huvudansvar för 

anteckningar. 

 

När moderatorn och observatören träffade en testperson lades uppslag, enkäter och manus 

fram. Två ljudinspelningar startades och följdes direkt av ett informationsmanus. Där 

berättade moderatorn om användartestets syfte och försäkrade testpersonen om anonymitet 

samt att dennes svar inte bedömdes på ett individuellt plan. Viktigt var också att inte förringa 

testpersonens eventuella nervositet, och därför var försäkran om att testpersonen inte kan 

svara rätt eller fel viktig (Rubin & Chisnell 2008, 155-161). Vårt användartest drog nytta av 

att vi uppmuntrade testpersonerna att “tänka högt”. För själva experimentets del var det värt 

mycket att testpersonerna berättade vad de tyckte om nyhetsuppslagen medan de läste eller 

tittade på dem. “Tänka högt”-principen var naturlig för detta användartest eftersom det finns 

en kultur av att diskutera det som läses i tidningen, till exempel kulturen av att sitta 

tillsammans med andra runt ett frukost- eller fikabord och diskutera nyheterna. Samtidigt 

krävdes en medvetenhet kring att alla testpersoner inte är bekväma med att “tänka högt” 

eftersom att de kan ha en vana av att läsa tidningar när de är ensamma, vilket gör “tänka 

högt”-principen till något forcerat (Rubin & Chisnell 2008, 201-228). 

5.4.3 Population och urval 

För att kunna sätta resultaten från användartestet i ett sammanhang behöver ett urval av 

testdeltagare definieras utifrån en population. Flera parametrar kan spela roll i definierandet 

av populationen – ålder, kön, socioekonomisk status, geografi, yrke, intresse. 

 

De parametrar som beslutades vara relevanta för denna uppsats är följande: 

- Ålder: Förtroendebarometerns deltagare är personer mellan 16 och 74 år (Holmgren, 

Weibull & TNS Sifo AB 2012). Därför väljer vi det åldersspannet i vår undersökning.  

- Läsvanor: Testpersonen måste ha läst båda tidningarna under 2012. Anledningen till detta är 

att Förtroendebarometern är från 2012 (Holmgren, Weibull & TNS Sifo AB 2012). 

- Geografi: Med stöd i Orvestos läsarundersökningar (TNS Sifo 2012) framgår att Aftonbladet 

läses i hela landet medan Dagens Nyheter nästan enbart läses i storstad. Eftersom att Dagens 

Nyheter är en stockholmstidning väljs den geografiska parametern till Stockholm. 

 

I urvalsramen för användartestet har populationen definierats till personer boende i Stockholm 

i åldern 16 till 74 år som har läst en pappersupplaga av både Dagens Nyheter och Aftonbladet 
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minst en gång det senaste året. Åldersspannet är avhängigt Förtroendebarometerns indelning 

av åldersgrupper (Holmgren, Weibull & TNS Sifo AB 2012). Våra testdeltagare var mellan 

23 och 54 år gamla, fyra män och fyra kvinnor.  

5.4.4 Rekrytering 

Efterlysning av testpersoner genomfördes via Twitter och Facebook. Tre rekryterings-

omgångar genomfördes på Twitter där den totala mängden vidaredelningar sammanställts till 

8446 personer, men med reservation för att det verkliga antalet är färre eftersom flera konton 

på Twitter kan följas av samma personer. Via Facebook delades efterlysningen med 251 

personer. 

 

Runt 1 av 10 svenskar använder sig av Twitter (Weidel 2010). Vi ansåg att detta var ett bra 

val att använda oss av under rekryteringsförfarandet. Detta eftersom fördelen med Twitters 

stora potentiella räckvidd bedömdes vara överordnad ett begränsat användande av Twitter.  

 

Målet för uppsatsen är ett slumpmässigt urval från den valda populationen. Ingen anmälde sig 

i rekryteringen via Facebook och Twitter. Det slutliga urvalet blev åtta personer som anmält 

sig till att genomföra användartestet. Fem av dessa åtta personer anmälde sig efter 

efterlysning via sms och e-post, och var därför en blandning av nära vänner och avlägsna 

bekanta till oss. Tre rekryterades på Södertörns högskola. Adekvat slumpmässighet har ändå 

upprätthållits genom att förfrågan via sms och e-post gått ut till ett stort antal både bekanta 

och personal på Södertörns högskola. Samtliga testpersoner genomgick även en 

sållningskontroll (Rubin & Chisnell 2008, s. 126-127) för att kontrollera att de ingick i 

populationen av personer mellan 16 och 74 år boendes i Stockholm som har läst en 

pappersupplaga av både Aftonbladet och Dagens Nyheter minst en gång det senaste året. 

 

5.5 Metodkritik 

Majoriteten av testdeltagarna i experimentet var vänner till oss. Detta är ett etiskt problem vi 

behövt resonera kring och ta ställning till. Till exempel känner vi till aspekter i dessa 

testpersoners läsvanor. Därför vet vi att flera av testpersonerna svarade på ett visst sätt, men 

att de i verkligheten gör något helt annat. Vår kännedom om våra vänners läsvanor påverkade 

dock inte resultatet, eftersom läsvanor endast var relevanta vid sållningsprocessen. 
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Tillvägagångssättet under användartestet bör inte heller nämnvärt ha påverkat våra roller som 

moderator respektive observatör. Detta tack vare att vi följt en testad och reviderad testplan. 

Testplanen innehöll ett informationsmanus som moderatorn Emilie Ljungdal läste upp på 

samma sätt inför varje testdeltagare. Vi hade också ett frågemanus. Detta styrde helt vad 

moderatorn skulle säga och även vad observatören Camilla Kandefelt skulle lägga extra vikt 

vid. Själva experimenten styrdes alltså inte av våra egna beslut från och med att vi hade 

fastslagit testplanen och manusen i den. 

 

Minimikravet för ett användartest är enligt Rubin & Chisnell (2008, s. 126) åtta personer. 

Detta krav uppfylldes, men utan marginal. Vi hade med andra ord inga fler frivilliga 

testpersoner till hands. Som redovisat i tidigare avsnitt om rekrytering av testpersoner (se 

avsnitt 5.4.4) använde vi oss av samtliga personer som tackat ja till att vara med i vårt 

experiment. Lyckligtvis var fördelningen mellan män och kvinnor jämn. Åldersspannet var 

stort, kanske till och med för stort för att vi ska kunna säga att våra testpersoner rättvist kan 

spegla den valda populationen. Men fördelen blev då att spridningen i ålder var relativt god, 

från 23 till 54 år. 

 

Det finns även anledning att reflektera en extra gång över valet av att ha med ett experiment 

som metod: observatörseffekten, även kallat Hawthorne-effekten (Esaiasson et al 2012, s. 

155-156). Som med alla experiment placerar man sina testpersoner i en onaturlig miljö. 

Samtliga testpersoner visste om att de skulle vara med om ett “tidningsexperiment”. Detta kan 

ha gjort att testdeltagare som är ovana tidningsläsare skämdes för att de inte kunde så mycket 

om tidningar och svarade för att täcka upp sina kunskapsluckor eftersom de blev intervjuade 

av journaliststudenter. Å andra sidan fanns också testdeltagare som anklagade ett 

nyhetsuppslag för att ha utbytt text när den i själva verket hade “rätt” innehåll.  

 

Det finns olika sätt att komma till bukt med dessa problem (Denscombe 2009, s. 80).  Ett av 

dem är att inte berätta för testpersonerna om experimentets verkliga syfte. Men det kan uppstå 

etiska problem till följd av detta. Testpersonerna kan känna sig lurade och felinformerade, och 

till följd av detta ångra sin medverkan. Till detta experiment gjordes därför endast en mild 

justering av observatörseffekten. Testpersonerna fick veta att det rörde sig om ett 

tidningsexperiment som ämnar ta fram mönster i tidningsläsning. Däremot gavs inga detaljer 

som avslöjade att fokus på experimentet låg på layout och förtroende. 
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Ytterligare metodkritik är att en testperson kände igen nyheten Tobaccogate och att en annan 

testperson påverkades mycket av att vara medveten om sin medverkan i ett experiment och 

trodde att han läste ett uppslag där innehållet var utbytt, när han i själva verket var med i 

kontrollgruppen. Dessutom noterades det att testpersonerna, som både svarade på muntliga 

frågor och enkäter skriftligen, svarade motsägelsefullt. Med det menar vi att de svarade på ett 

sätt på en muntlig intervjufråga under användartestet, men skrev ned ett helt annat svar när de 

ombads fylla i enkäten (se bilaga 9.2). 

 
Vi upptäckte dessutom några fel på vägen. Under ett användartest upptäckte en testdeltagare 

att det stod Aftonbladet på två ställen i Dagens Nyheter-uppslaget med Aftonbladet-innehåll. 

Vid redigeringen av uppslagen plockades alla varumärken bort, men två Aftonbladet gick 

osedda förbi. Detta korrigerades efter upptäckten. Då hade 2 av 4 testpersoner tagit del av 

uppslaget. Samma uppslag saknar också fotobylines på tre av bilderna.  

 

I Aftonbladet-uppslaget med Dagens Nyheter-innehåll har båda journalister fått namnet 

Richard Efternamn och mejladressen josefin.efternamn@redaktionen.se. Ett misstag som 

begicks när namn och annan identifikation togs bort. På samma uppslag har bildtexten på den 

lilla bilden vid huvudartikeln fallit bort. Istället för Silvio Zammit vill inte kommentera 

uppgifterna står det bara Silvio Zammit. 

 

Uppslagen skrevs ut på A3-papper, vilket är ett något mindre än tidningarnas verkliga storlek. 

Detta har vi haft i åtanke när det gäller resultatet. Till exempel beskrev de flesta testdeltagarna 

uppslagen som plottriga under experimentet, oavsett om det var Aftonbladet eller Dagens 

Nyheter. Denna känsla misstänker vi har blivit förstärkt av utskriften, och därför har vi inte 

lagt någon vikt vid svaret på frågan ”Upplever du layouten som luftig eller plottrig?” i vårt 

resultat.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Samtliga fel vi har listat i ovanstående avsnitt om metodkritik kan påverka reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen eftersom detta innebär att undersökningen inte är felfri. Vårt mål 

är att nå god resultatvaliditet i denna uppsats. För att detta ska vara möjligt måste både 

begreppsvaliditet vara god och reliabiliteten vara hög (Esaiasson et al. 2004, s. 67). 
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Precisionen som uppnås tack vare en experimentell design är en av orsakerna till hög 

reliabilitet. Detta för att möjligheten att kontrollera variablerna är mycket goda.  

 

En av premisserna för att kunna utföra ett experiment med hög reliabilitet och god validitet är 

randomisering. Randomisering krävs för att kunna dra slutsatser om den valda populationen 

(Esaiasson et al. 2004, s. 76). Randomisering är att fördela testdeltagarna i kontrollgrupp och 

testgrupp på ett helt slumpmässigt sätt. Innan vi gjorde detta justerade vi för faktorerna kön 

och ålder genom att placera testpersonerna i olika grupper så att vi kunde uppnå högsta 

möjliga jämnhet. Därefter randomiserades testdeltagarna in i antingen testgrupp eller 

kontrollgrupp, vilket gör att alla övriga faktorer justeras i största möjliga mån.  

 

För att inte läsaren skulle påverkas av vilken tidning som var avsändare plockades samtliga 

logotyper, tidningsnamn och reporternamn bort. Genom att göra på detta sätt sorterades dessa 

faktorer bort i experimentet. Resultatet förväntades även ha hög reliabilitet och god validitet 

eftersom vi bara ville ha en enda avvikande faktor i experimentet – layouten.  

 

Hög reliabilitet har här möjlighet att uppnås tack vare att experimentdesignen ger en tydlig 

styrning av metoderna intervju och observation. Användartestet, och experimentet i det, är 

manusstyrt för att undvika systematiska fel. Eventuella fel i materialinsamlingen kan hållas 

till ett minimum tack vare att tillvägagångssättet under intervjun är mallat och förbestämt 

(Esaiasson et al. 2004, s. 61-67). 
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6. Resultat och analys 

6.1 Delfråga 1: Hur skiljer sig Aftonbladets respektive Dagens 
Nyheters layout åt?  

Under kartläggningen analyserades sju uppslag från Aftonbladet (se figur 6.1.1 för exempel) 

och sju uppslag från Dagens Nyheter (se figur 6.1.2 för exempel).  

 

 
Figur 6.1.1 – Exempel på Aftonbladet-uppslag 

 

 
Figur 6.1.2 – Exempel på Dagens Nyheter-uppslag 
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Vid kartläggningen mättes/analyserades följande grafiska element på nyhetsuppslagen: 

 

• Rubrikstorlekar 

• Ingress – typsnitt och storlekar 

• Brödtext – typsnitt och storlekar 

• Bildtext – typsnitt och storlekar 

• Marginaler 

• Spaltmellanrum 

• Spaltbredd 

• Antalet bilder 

• Luft – mängden ”vitt” utrymme på uppslaget 

• Linjer och vinjetter 

• Färgidentifikation 

• Justering av text 

• Uppförstorade citat 

• Bilder och grafik 

• Faktarutor – typsnitt och utseende 

• Skribent – byline och eventuell bylinebild 

• Fotobyline 

• Kontaktinformation till tidningen 

• Sidnumrering  

 

Dessa grafiska element mättes antingen i millimeter eller i picta, ett mått för att mäta typsnitt 

och radavstånd (Heine 2005, s. 54). Vi jämförde sedan Aftonbladets resultat med Dagens 

Nyheters resultat för att upptäcka skillnader och likheter mellan tidningarnas utseende.  

Följande punkter är skillnader vi upptäckte vid kartläggningen av uppslagen:  

 

• Skillnader mellan rubrikstorlekar. När Dagens Nyheter under kartläggningsveckan inte 

hade en enda huvudrubrik över 72 punkter hade Aftonbladet bara huvudrubriker över 72 

punkter. Dessutom använder tidningarna olika typsnitt i sina rubriker.  
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• Lika konsekventa som Dagens Nyheter är med luften mellan rubriker och brödtext är 

Aftonbladet med avsaknaden av luft.  

 

• Aftonbladet använder sig av mellanrubriker i sina artiklar. Dagens Nyheter har istället 

för mellanrubriker markerat de första orden i varje nytt stycke med utmärkande typsnitt 

(ett typsnitt utan serifer istället för brödtexten typsnitt med serifer).  

 

• De två tidningarna skriver bildtexter på olika sätt. Aftonbladet har en rubrik i början av 

bildtexten, medan Dagens Nyheter “bara” har en textrad eller två.  

 

• Bildanvändningen storleksmässigt skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de två tidningarna.  

 

6.1.1 Urval text och bild – från kartläggning till omlayoutade uppslag 

För att kunna motivera vilken nyhetstext vi skulle välja till de omlayoutade uppslagen har vi 

valt texter och bilder där så lite anpassning som möjligt behövts göras mellan Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. Med anpassning av texterna menas ändringar för att göra dem kortare eller 

längre för att de i möjligaste mån ska rymmas på uppslagen. Vi har inte ändrat i texterna.   

 

Anpassning av bilder innebär eventuella ändringar i utsnitt och beskärningar. Av Dagens 

Nyheters fyra bilder har två bilder ändrats och sex bilder har tillkommit. Av Aftonbladets sju 

bilder har tre bilder ändrats och fyra har tagits bort. Här räknas även journalisternas bylines in. 

Aftonbladet har i sitt innehåll en byline-bild där journalisten och fotografen är på plats (se 

figur 6.1.1.1). Den är kvar i uppslaget eftersom journalisten även syns i en bild som tillhör 

artikeln. För att inte behöva ersätta denna fick byline-bilden vara kvar. Den följde dock inte 

med till Dagens Nyheter-uppslaget, utan ersattes av en bild från en bildbyrå, för att bättre 

kunna efterlikna en byline i stil med Dagens Nyheter (se figur 6.1.1.2). Dagens Nyheter-

bylinen fick också en bild från en bildbyrå. När Dagens Nyheter-innehållet fördes över till 

Aftonbladet-uppslaget byttes bilden ut till två bilder från en bildbyrå, där en man och en 

kvinna föreställer journalister. Detta för att Aftonbladet under kartläggningen oftare hade 

minst två journalister på sina bylines än en. 
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Figur 6.1.1.1 – Bildbyline från Aftonbladets nyhetsuppslag 

 

 
Figur 6.1.1.2 – Bildbyline från Dagens Nyheters nyhetsuppslag 

 

Huvudartiklar med mycket grafiskt innehåll har valts bort, eftersom grafiken är specifik för 

varje tidning. Även uppslag där huvudartikeln har en medföljande krönika valdes bort, 

eftersom krönikören är lika mycket ett kännetecken för en tidning som dess grafik. Om 

testpersonen vet att en viss journalist är politisk kommentator på en tidning kan hela uppslaget 

ifrågasättas när en främmande person är på en stor bildbyline. Även huvudartiklarnas längd 

och möjlighet att anpassa till ett nytt format fanns med i bilden. För att kunna få uppslagen så 

autentiska som möjligt har höga krav ställts på texten – gärna faktarutor och mer än en artikel. 

Det huvudsakliga innehållet som fick byta plats blev Aftonbladets Tobaccogate1 från den 21 

oktober 2012, och Dagens Nyheters Ligor lurar till sig miljardbelopp2 från den 16 oktober 

2012. Notisvalet förklaras nedan.  

 
                                                
1 EU-kommissionären John Dalli avgick efter att EU:s antikorruptionsbyrå rapporterade om hans 
inblandning i en misstänkt muthärva involverandes det svenska tobaksbolaget Swedish Match. 
Aftonbladet intervjuar John Dalli som säger att han inte kände till mutan. 
2 Försäkringskassan har upptäckt ett omfattande fusk med statlig assistansersättning. Pengar som ska 
gå till personliga assistenter har hamnat hos ligor med koppling till människohandel och grov 
kriminalitet. 
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6.1.2 Dagens Nyheter med Aftonbladet-innehåll 

Detta uppslag består av en huvudnyhet – Tobaccogate (se figur 6.1.2.1). I Aftonbladet får 

denna artikel hela uppslaget, men med den nya förklädnaden blir det utrymme över. Därför 

fick också två spalter med notiser, i Dagens Nyheter kallat I korthet, följa med. 

 

För att huvudartikelns text skulle se ut som en Dagens Nyheter-artikel lades ett uppförstorat 

citat till och en bild blev större än vad den varit i Aftonbladet. Eftersom storleken på 

teckensnitten varierar i de två tidningarna, samt även texternas längd, behövdes notiserna. För 

att göra uppslaget så autentiskt som möjligt fick huvudartikeln en ingressform som 

konsekvent används av Dagens Nyheter. Biartikeln fick ett utseende som är konsekvent med 

resultatet som framgick av kartläggningen. Den stora bilden är beskuren.  

 

 
Figur 6.1.2.1 – Det omlayoutade nyhetsuppslaget med Dagens Nyheter-layout och 

Aftonbladet-innehåll. 
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6.1.3 Aftonbladet med Dagens Nyheter-innehåll 

Detta uppslag består av en huvudnyhet – Ligor lurar till sig miljardbelopp – och två 

tillhörande faktarutor (se figur 6.1.3.1). Även fyra notiser fick följa med för att fylla upp 

utrymmet, samt för att båda uppslagen då har notiser.  

 

En bild på Försäkringskassans skylt lades till på detta uppslag, samt en bildtext skrevs. 

Anledningen till detta är att Aftonbladet konsekvent har artiklar som går från botten, och att 

utrymmet ovanför texten därför behövdes fyllas. Bilden på skylten upplevdes neutral nog 

enligt McClouds word-specific-princip om samspel mellan ord och bild (2006, s. 130), och 

därför fick den följa med. Bilden på Svante Borg beskars och förstorades för att passa in i 

artikeln. Faktarutorna redigerades i enlighet med resultatet av kartläggningen.  

 

 
Figur 6.1.3.1 – Det omlayoutade nyhetsuppslaget med Aftonbladet-layout och Dagens 

Nyheter-innehåll. 

6.1.4 Bilder 

Endast de bilder som har tillkommit har analyserats. Djupare analys än så har inte gjorts, 

eftersom bilden är en del av alla grafiska element, och det är uppslagens layout som helhet 

som är i fokus i undersökningen. Bilden är en del av mediers multimodala språk, det vill säga 
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visuella och verbala uttrycksmedel, precis som grafisk design är (Carlsson & Koppfeldt 2008, 

s. 19). 

  

Enligt resultatet av kartläggningen har Aftonbladet bilder till alla notiser. Under 

kartläggningens period – en vecka – har Aftonbladet fem notiser i botten på uppslagen (se 

bilaga 9.6, s. 61;62). Dagens Nyheter har under samma period 26 notiser. En av dessa notiser 

har en tillhörande bild, där texten blir en bildtext istället för att ha samma format som en notis 

(se bilaga 9.6, s. 58). Två av notiserna har en grafisk illustration i form av ett utropstecken på 

en röd cirkel (se bilaga 9.6, s. 58;59). När Dagens Nyheter-notiserna fick Aftonbladet-

förklädnad behövde de bilder. Därför fick den enda notisen i Dagens Nyheter som faktiskt 

hade en bild följa med.  

 

Dagens Nyheter har i genomsnitt 6,5 notiser per uppslag med notiser. Under hela 

kartläggningsveckan publicerades fem notiser totalt i Aftonbladet. Därför lades ytterligare en 

vecka till i kartläggning, dock endast för att kunna ta notiser därifrån.  

 

De fyra notiser som användes på Aftonbladet-uppslaget med Dagens Nyheter-innehåll har alla 

bilder, varav tre inte fanns med från början. Aftonbladet hade under kartläggningsveckan en 

notis som handlade om ett parti i allmänhet. Notisen illustrerades med en bild av partiledaren, 

trots att denne inte uttalade sig i notisen (se bilaga 9.6, s. 61). Detta innebär att Aftonbladet 

valde en bild som enligt McClouds sju punkter kan tolkas som word-specific. Bilden 

illustrerar endast det som står i texten. Därför valdes en bild av en partiledare till en av de 

utvalda Dagens Nyheter-notiserna, som handlade om ett parti i allmänhet och där partiledaren 

inte heller uttalat sig. Notiserna valdes från hela veckans kartläggning. 

 

Under vårt arbete med Aftonbladet-layouten med Dagens Nyheter-innehåll ger vi därför en 

notis en frilagd bild på objektet notisen handlar om. Detta i linje med kartläggningen, där en 

Aftonbladet-notis illustreras med en frilagd vodkaflaska (se bilaga 9.6, s. 61). Denna bild är 

också word-specific. Detta motiverar valet av bild till notisen. Notis nummer tre har samma 

bild som i Dagens Nyheter. Fjärde notisen har en bild på flygplatsen som det rör sig om i 

notisen. I enlighet med de andra notisbilderna valdes även här en bild som enbart är 

illustrerande – en bild på flygplatsen som nämns i notisen. Resultatet visas i bilaga 9.4, s. 55. 

 



	   28	  

Tre av fyra bilder har även fått bildtexter, så neutrala som möjligt för att inte ändra innehållet 

och andemeningen i texterna. Anledningen till att en saknar bildtext är att kartläggningen 

visade att vid platsbrist prioriteras fotografens byline snarare än bildtext. 

 

Enligt uträkningen skulle Dagens Nyheter-uppslaget med Aftonbladet-innehåll egentligen ha 

6,5 notiser. Efter att sju notiser lagts in konstaterades det att spalten var för luftig och behövde 

en notis till. Därför har genomsnittsberäkningen frångåtts i förmån för att uppslaget skulle se 

så autentiskt ut som möjligt. Eftersom det fanns så mycket plats över på sidan behövdes en 

dubbel spalt med notiser. En sådan fanns med under kartläggningen, men med en annons som 

täckte botten och därmed förklaras varför det behövdes en extra notis för att fylla utrymmet 

(se bilaga 9.6, s. 59).  

 

Bilden på en skylt där det står Försäkringskassan i Aftonbladet-uppslaget med Dagens 

Nyheter-innehåll tillkom för att reducera mängden luft uppslaget hade (se bilaga 9.4, s. 55). 

Detta i enlighet med kartläggningens resultat. Här valdes också en illustrerande bild.  

6.2 Delfråga 2: Hur ser läsarnas förförståelse och uppfattningar om 
Dagens Nyheter respektive Aftonbladet ut?  

I användartestet ombads testdeltagarna att med tre ord beskriva vad de förknippar med 

Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Aftonbladet beskrevs på ungefär samma sätt av samtliga 

testdeltagare. Attityder som gick igen hos testdeltagarna var att Aftonbladet har dålig kvalitet 

på innehållet och att rubriker inte anses stämma överens med brödtexterna. Ord som användes 

var:  

 

• Blaska/blaskig 

• Sensation/sensationsnyheter 

• Rolig 

• Stort 

• Mycket färg 

• Bra bilder 

• Politiskt vettig 

• Oseriös 

• Dålig klang 
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• Skräp 

• Dramatisk 

• Roliga rubriker 

• Slarvigt 

• På gränsen mellan kvalitet och skräp 

• Förstorar nyheter 

 

Dagens Nyheter beskrevs väldigt olika av testdeltagarna. Ord som användes var:  

 

• Känns attraktiv 

• Pålitlig 

• Stillsam 

• Neutral 

• Tilltalande layout 

• Stockholmstidning/”Stockholmig 

• Respektabel 

• Snygg text 

• Mycket att läsa 

• Tråkig 

 

Generellt märktes en skillnad på hur mycket åsikter testdeltagarna hade kring Aftonbladet 

respektive Dagens Nyheter. Omdömena om Aftonbladet kom i en tätare ström, medan en del 

testdeltagare tog pauser och funderade innan de kunde beskriva Dagens Nyheter. 

 

För att förstå varför testdeltagarna svarat som de gjort krävs en insikt i vad som sker när 

tidningsläsare tar till sig ett nyhetsuppslag. 

 

Hur en mottagare (tittare/lyssnare/läsare) tolkar tecken eller 

kombinationer av tecken är alltid avhängigt vederbörandes 

individuella bakgrundfaktorer: kunskaper, bildning, tidigare 

erfarenheter etc.  

(Hansson, Karlsson & Nordström 2006, s. 39) 
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Här krävdes en medvetenhet hos oss att denna struktur har inverkan på hur testdeltagarna 

beskriver Aftonbladet och Dagens Nyheter. Men precis som Westlund (2006) poängterar har 

även testdeltagarnas allmänna uppfattning om tidningarna en viktig roll i hur förtroendet 

formas. Kombinationen av dessa var grunden till varför testdeltagarna ombads associera till 

Dagens Nyheter respektive Aftonbladet. Testdeltagarnas allmänna attityder fick utgöra en 

spegling av förtroendet uttryckt i deras egna ord. 

 

6.3 Huvudfråga: Vilken betydelse har en tidnings layout för läsarnas 
förtroende?  

Samtliga testdeltagare fick svara på hur deras förtroende är för Dagens Nyheter respektive 

Aftonbladet. Detta för att säkerställa att urvalet varit representativt för populationen. I 

Förtroendebarometern (Holmgren, Weibull & TNS Sifo AB 2012) var både population och 

urval betydligt större än i denna uppsats. Urvalet i Förtroendebarometern bestod av 1017 

personer som redogjorde för sina förtroendenivåer för olika medier. Förtroendenivåerna som 

tagits fasta på i denna uppsats med endast åtta testdeltagare har därför förenklats till att 

förklara att personerna i urvalet har lägre förtroende för Aftonbladet än för Dagens Nyheter, 

vilket också stämmer överens med Förtroendebarometerns mätningar. 

6.3.1 Testgrupp  

I testgruppen ingick fyra deltagare. De fick se ett Aftonbladet-uppslag med Dagens Nyheter-

innehåll, och ett Dagens Nyheter-uppslag med Aftonbladet-innehåll. 

 

När testdeltagarna fick se Aftonbladet-uppslaget med Dagens Nyheter-innehåll var 

reaktionerna snarlika deltagarna emellan. En testdeltagare beskrev det som ett uppslag med 

mycket intryck. Hon hade generellt lättare för att hitta ord att beskriva uppslaget med, samt 

hade starkare åsikter om detta uppslag jämfört med det andra uppslaget. Detta gällde även för 

de andra testdeltagarna i gruppen. Uppfattningen bland testdeltagarna var att uppslaget 

upplevdes som mer dramatiskt och att det ropar på uppmärksamhet. En testdeltagare säger 

direkt att “Det här måste vara kvällspress!” och förklarar sig med att Dagens Nyheter aldrig 

hade skrivit extra extra. Samma person anmärkte även på rubriken SD har förlorat 81 mandat 

och säger att Dagens Nyheter aldrig hade skrivit på samma sätt. Detta eftersom det inte är 

förlorade mandat notisen handlar om, och testdeltagaren säger att det är typiskt 

kvällstidningar att sakna täckning för rubriken i brödtexten. 
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När testdeltagarna fick se Dagens Nyheter-uppslaget med Aftonbladet-innehåll blev 

reaktionerna blandade. En testdeltagare misstänker att det är något lurt med det hela och hittar 

ordet Aftonbladet på uppslaget. Hon säger därefter att språkvalet känns mer som Aftonbladet 

än Dagens Nyheter. En annan testdeltagare säger också att det ser ut som Dagens Nyheter, 

men känns som Aftonbladet. En tredje testdeltagare beskriver språket som högtravande – hon 

tycker att hon måste läsa ett par gånger för att förstå vad det handlar om. Språket i 

kombination med vad det är för typ av tidning gör dock att hon litar på nyheten. Om 

Aftonbladet hade skrivit om det hade hon ifrågasatt nyheten eftersom hon tror att de valt en 

annan vinkel. Den fjärde testdeltagaren beskriver uppslaget som svårläst och tråkigt. Generellt 

för detta uppslag och testdeltagarnas reaktioner är att de är färre. Deltagarna har inte så 

mycket att säga. En testdeltagare säger att innehållet saknar substans och en annan säger att 

det är lättare att få en överblick. En av testdeltagarna kände till nyheten sedan innan.  

6.3.2 Kontrollgrupp 

I kontrollgruppen ingick fyra deltagare. De fick se ett Aftonbladet-uppslag med Aftonbladet-

innehåll, och ett Dagens Nyheter-uppslag med Dagens Nyheter-innehåll. Med andra ord är 

layout och innehåll från samma tidningar.  

 

När testdeltagarna fick se Aftonbladet-uppslaget med Aftonbladet-innehåll användes ordet 

stor flitigt. En stor nyhet som de vill göra en stor grej av, en stor rubrik och texterna får man 

ta med en nypa salt. Uppslaget beskrivs ibland som enhetligt, ibland som en smula stökigt. 

Flera deltagare reagerar på språket. Ord som snussparkade, snusmuta, smuggelhak och 

Tobaccogate irriterar och kommenteras. Även vinjetten extra extra beskrivs som 

kvällstidningsaktig. En testdeltagare säger att han litar på texten, eftersom han känner till 

mycket av nyhetshändelsen sedan innan. En annan säger att “man är ju van vid att inte allt är 

sant”. En testdeltagare påpekar att Dagens Nyheter nog hade skrivit så att hon förstått vad 

saken gäller. En annan säger att han tror att Dagens Nyheter haft en mindre bild och mindre 

värdeladdat språk. En tredje tror att nyheten på sin höjd blivit en notis, och tillägger att han 

fått sina fördomar om kvällstidningar bekräftade. Han tycker dock att layouten är bättre i 

Aftonbladet än Dagens Nyheter. En testdeltagare tror att Dagens Nyheter varit försiktigare 

och inte förstorat upp saker lika mycket. Kvällstidningar skriver en sak på löpsedeln och en 

annan i tidningen.  
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När testdeltagarna fick se Dagens Nyheter-uppslaget med Dagens Nyheter-innehåll var 

reaktionerna mycket blandade. En testdeltagare tycker att layouten för tankarna till Dagens 

Nyheter, men att den mycket gulsvarta grafiken är ful och gör att hon tänker på Aftonbladet. 

Samma testdeltagare är väldigt kritisk till de grafiska elementens placering, layouten i stort 

och innehållet. Hon blev inte intresserad av artikeln, och tyckte nyheten i sig var tråkig. En 

annan testdeltagare förstår inte sammanhanget mellan bild och uppslag. Det är luftigare, men 

språket är otydligt. Han tror att Aftonbladet varit tydligare med vad det handlar om – till 

exempel en bättre ingress. Den tredje testdeltagaren tycker att uppslaget är plottrigt och fyllt 

av saker han inte är särskilt intresserad av. Han säger sedan att han tror att texten är från 

Aftonbladet, och att han reagerar som han gör för att det inte känns som Dagens Nyheter när 

han läser. Den fjärde testdeltagaren beskriver layouten som luftigare och mer centrerad. Hon 

tycker att språket är lätt och hon litar på texten. Hon säger att Aftonbladet hade gått mer 

aggressivt fram och förstorat mer. 

6.3.3 Analys av testdeltagarnas svar 

Samtliga testdeltagare har tagit del av samma innehåll – med tidigare redovisade justeringar 

för de omlayoutade uppslagen – men har tagit del av olika layouter. Eftersom testgruppens 

svar är likadana eller av samma art som kontrollgruppens svar indikerar det att ett samband 

mellan layout och förtroende kan finnas. Alla som fick se en Aftonbladet-layout reagerade på 

samma sätt, oavsett om innehållet från början var från Dagens Nyheter eller ej. 

 

Värt att notera för analysens skull är att deltagarna i testgruppen läste in detaljer och 

innebörder i nyhetsuppslagen som inte fanns där. Framför allt var det uppslaget med 

Aftonbladet-layout och Dagens Nyheter-innehåll som väckte reaktioner om innehållet. En 

person i testgruppen läste upp uttrycket politisk vilde, skrattade och himlade med ögonen. En 

annan i testgruppen sade att rubriken var väldigt dramatisk. En tredje person tyckte att en 

rubrik saknade täckning, men var inte förvånad eftersom “kvällstidningar brukar göra så”. 

Dessa omdömen (värdeladdade ord, dramatik och att saklighet och relevans tonas ned) är 

typexempel på sensationsjournalistik, som ofta anses vara synonymt med 

kvällstidningsjournalistik (Ghersetti 2004, s. 241-266). 

 

Uppslaget med Dagens Nyheter-layout och Aftonbladet-innehåll möttes inte av lika starka 

reaktioner från testgruppen. Gemensamt var dock att många testdeltagare ansåg att 

huvudartikeln var tråkig. Just tråkig är ett ord som vanligtvis inte förknippas med 
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kvällstidningsjournalistik, där själva poängen är att nyheterna går igenom en dramaturgisk 

bearbetning för att locka till läsning (Ghersetti 2004, s. 253). 

 

 

 

 

7. Slutsats och diskussion 

Vi inledde vår uppsats med en hypotes. Den handlade om Bengt från Staffanstorp i Skåne. 

Han gillar inte kvällstidningar. Det som står i kvällstidningar är inte sant, och han skulle inte 

ta i en med tång. Dock har han inte läst en på många år, men vidhåller att innehållet inte är 

något att hurra för. Vi tror att Bengt dömer kvällstidningar efter hur de ser ut, och tycker som 

tidigare skrivet i uppsatsen att det finns något väldigt intressant i att man dels kan ha åsikter 

om en tidning trots att man inte läser den, men också att man bara kan vara en av dem som 

läser en tidning ofta utan att ha förtroende för den. I vår slutsats vill vi dock fokusera på 

Bengt.  

 

För under arbetet med uppsatsen har vi upptäckt att det finns andra som Bengt. De flesta 

bland våra åtta testdeltagare talade illa om Aftonbladet. Även om vi ser tendenserna kan vi 

inte med säkerhet säga att våra testdeltagare är representativa för Sveriges befolkning. Vi 

angav vår population till personer boende i Stockholm i åldern 16-74 år som har läst en 

pappersupplaga av både Aftonbladet och Dagens Nyheter minst en gång det senaste året. Inte 

ens inom vår population vågar vi säga annat än att vi ser en indikation på ett samband mellan 

layout och förtroende.   

 

Vi anser att det finns indikationer på en koppling mellan layout och förtroende. Detta för att 

testgruppen och kontrollgruppen reagerade på samma sätt inför nyhetsuppslag som var 

layoutade enligt samma principer, trots att innehållet i testgruppens fall var hämtat från en 

annan tidning. Annars är det eventuella sambandet mellan layout och förtroende ett mycket 

outforskat område. Den tidigare forskning vi har tagit fram för denna uppsats behandlar inte 

ett eventuellt samband mellan layout och förtroende. Det är däremot en av få studier som över 

huvud taget nämner ökade resurser till tidningens utformning i samband med spridning och i 

förlängningen förtroende. Genom att ha gjort detta experiment hoppas vi ha medverkat till att 

ta ett första steg i denna typ av forskning i Sverige. 
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I den här uppsatsen har vi också kommit fram till att layouten skiljer sig åt mellan Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. På de sidor som granskats har till exempel Dagens Nyheter aldrig en 

huvudrubrik över 72 punkter, medan Aftonbladet aldrig har huvudrubriker under 72 punkter. 

Andra saker som luft och vinjetter skiljer sig åt avsevärt. Dagens Nyheter har en ”luftigare” 

layout än Aftonbladet, och tidningarnas vinjetter är kännetecknande för respektive tidning. 

Här kan det spekuleras i om en läsare som Bengt eventuellt känner igen vinjetterna som just 

Aftonbladet eller bara en tidning i samma genre och vad detta innebär. Låt oss föreställa oss 

följande scenario: Bengt läser en nyhetstext från Dagens Nyheter men med Aftonbladets 

layout och uttalar sig om nyheten med sin sedvanliga kvällstidningsskepsis. Uttalar han sig 

om tidningens varumärke som tar sig uttryck i layouten? Eller är han negativ för att rubriken 

är större än 72 punkter och skapar lågt förtroende?  

 

Vi har sett exempel på sådana uttalanden i vårt experiment. Generellt märkte vi att 

Aftonbladetlayouten – oavsett innehåll – förde med sig ett visst mått av skepsis till innehållet. 

Åsikterna var också starkare om Aftonbladet än om Dagens Nyheter. Och detta återspeglades 

i hur testdeltagarna reagerade på Dagens Nyheter-innehåll i Aftonbladet-layout. Layouten 

väcker något hos folk som pekar dem i kvällstidningsriktningen och helt plötsligt är det okej 

att ha åsikter.  

 

Förtroendets koppling till innehåll är känt (Meyer & Zhang 2002), medan kopplingen till 

varumärke och layout är mer outforskad. Att skilja ut vilka av testdeltagarnas associationer 

som beror på varumärke är svårt. Men eftersom kartläggningen analyserats och de 

omlayoutande uppslagen justerats för att minimera varumärkets inverkan får resultaten 

förutsättas vara beroende av layouten. 

 

7.1 Alternativa tillvägagångssätt 

Experimentets resultat hade blivit ännu tydligare och mer intressant om urvalet skett genom 

stratifierat urval. I det fallet skulle det innebära att urvalsramen hade varit förtroende istället 

för ålder, läsvanor och geografi. Då hade inte en sållningskontroll varit nödvändig vid 

rekrytering av testdeltagare. Istället hade det stratifierade urvalet utgått från 

Förtroendebarometern (Holmgren, Weibull & TNS Sifo 2012) och dess indelning på kön, 

ålder och region. 
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På detta sätt hade testgrupp och kontrollgrupp formats baserat på förtroendemåtten. Då hade 

de omlayoutade uppslagen kunnat delas upp för att garantera att de personer som det talas om 

i inledningen till denna uppsats inte bara fått se nyhetsuppslag där innehåll och layout är från 

samma tidning. Så var nämligen fallet vid några tillfällen i experimentet till denna uppsats. 

Detta är särskilt olyckligt när urvalet var på åtta personer, eftersom en åsiktsstark person som 

hamnade i kontrollgruppen på grund av randomisering (Esaiasson et al. 2004, s. 76) hade 

kunnat bidra till starkare bevis för sambandet mellan layout och förtroende om denne hade 

hamnat i testgruppen. Randomiseringen var dock ingenting som kunde väljas bort i denna 

uppsats experiment, utan var av mycket stor betydelse för resultatens reliabilitet och validitet. 

 

Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att använda sig av en fokusgrupp istället för 

experimentet. Gruppen hade fått sitta tillsammans och diskutera ett antal uppslag, förslagsvis 

två till fyra stycken, med identiskt innehåll. Det som skiljer sig åt mellan uppslagen är 

layouten. En möjlighet är att inte efterlikna svenska tidningslayouter. På detta sätt kommer 

inte läsarna att bli influerade av varumärke till samma grad som om layouterna var hämtade 

från Aftonbladet och Dagens Nyheter som i vårt experiment. Nackdelen med att inte ha 

svenska tidningslayouter är att resultatet inte speglar den svenska tidningsmarknaden på 

samma sätt som vårt resultat skulle kunna göra. Inte heller skulle denna undersökning ha 

problem med igenkänning av texter, samt utmärkande ord (till exempel Aftonbladets 

snusmuta och snussparkade). En annan nackdel med att ha fokusgrupp är att det inte är en 

experimentell design, vilket kan innebära större osäkerheter inför validitet och reliabilitet.  

 

Kanske skulle man kunna kombinera dessa metoder. En experimentell design med svenska 

tidningslayouter, men nyhetstexter från till exempel tidningar svenska nyhetsläsare inte är 

bekanta med.  

 

Eftersom vi inte hade tidigare forskning till hands för att guida oss i forskningsprocessen har 

det varit viktigt för oss att tänka över utformandet och genomförandet av vårt experiment. Vi 

har lagt stor vikt vid att redovisa vår metod, så att denna kan reproduceras och utvecklas av 

forskare med större resurser både i tid och pengar.  
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7.2 Förslag på vidare forskning 

Experimentet visade att läsarnas åsikt om tidningsinnehållet påverkas av layouten. Denna 

upptäckt innebär att ett nyhetsuppslag vars innehåll består, men där layouten har förändrats, 

tas emot på ett annat sätt av läsarna än om innehållet befunnit sig i den av tidningen 

publicerade layouten. Med andra ord finns en indikation på ett samband mellan layout och 

förtroende. 

 

Däremot är varumärke en faktor som är svår att helt och hållet isolera när läsarnas 

beroendegrad av layouten ska testas. Här behövs mer forskning. Hur mycket av varumärket 

sitter i layouten, och hur mycket ligger i innehållet? För att detta ska gå att utläsa krävs studier 

där alla faktorer som utgör varumärke tas fram. När detta har gjorts kan dessa faktorer 

elimineras i ett nytt layoutexperiment, som tack vare att det är fritt från påverkan av 

varumärkesfaktorer kan nå fram till hur rena layoutelement – gestaltlagar, ord- och 

bildsamverkan, typografi och färgsättning – påverkar förtroendet. 

 

Dessutom bör vidare forskning innefatta betydligt mer storskaliga experiment än det som 

genomfördes för denna uppsats. Fynden i denna uppsats kan anses vara goda incitament för en 

tidningskoncern att ställa upp ett experiment där hela tidningar skapas med utbytt layout, och 

dessutom baseras på ett stratifierat urval med förtroende som ram. På detta vis blir underlaget 

mer heltäckande och inkluderande. Till exempel kommer experimenten att kunna peka på 

vilka tidningssektioner som påverkas mest av layoutförändringar, och i vilka sektioner 

layouteffekten påvisas minst. 
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9.1 Bilaga: Testplan 

 

Population 

Personer som läser både Dagens Nyheter och Aftonbladet – papperstidningarna. 

 

Urval 

Åtta personer mellan 30 och 59 år som minst en gång det senaste året läst pappersversionen 

av både Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Dessa personer delas in i två grupper med fyra deltagare i varje. En av dessa grupper är 

kontrollgrupp. 

 

Moderatorer 

Emilie Ljungdal är intervjuande moderator. Camilla Kandefelt är observatör och har hand om 

tidtagning. Båda för anteckningar. 

 

Lokal 

Det som passar för testpersonen. Troliga platser är testpersonens hem eller arbetsplats, 

alternativt Södertörns högskola. 

 

Utrustning 

- Fyra nyhetsuppslag, två Dagens Nyheter och två Aftonbladet, layoutade av Camilla 

Kandefelt och Emilie Ljungdal. Två är gjorda för att se identiska ut med respektive tidning 

och de andra två har utbytta texter. 

- Tre stolar. Minst ett bord, gärna två. 

- Ljudupptagning via två Iphones. Ljudfilerna finns sparade i uppsatsförfattarnas ägo. 

- Papper och penna till testperson och moderatorer. 

- Informationsmanus och frågemanus till intervjuande moderator. 

 

Definition av uppslag 

Uppslag 1: Falska Dagens Nyheter – Dagens Nyheters layout med Aftonbladets texter 

Uppslag 2: Falska Aftonbladet – Aftonbladets layout med Dagens Nyheters texter 

Uppslag 3: Riktiga Dagens Nyheter – Dagens Nyheters layout med Dagens Nyheters texter 

Uppslag 4: Riktiga Aftonbladet – Aftonbladets layout med Aftonbladets texter 
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Vilka uppslag som visas först alterneras mellan testpersonerna för att undvika att den ena 

tidningen drar fördel eller missgynnas. 

 

Informationsmanus 

“Jag heter alltså Emilie Ljungdal och det här är Camilla Kandefelt och vi är 

journaliststudenter som ska skriva vår c-uppsats på Södertörns högskola. 

 

Det vi ska göra idag är ett tidningsexperiment. Vi kommer be dig att läsa och titta på två olika 

nyhetsuppslag och berätta dina tankar för oss. Vi vill gärna att du “tänker högt”, dels som att 

vi satt vid samma frukostbord och diskuterade nyheterna, men också om dina synintryck kring 

bilder och liknande. 

 

Vi vill verkligen poängtera att vi absolut inte kommer att bedöma dig som individ på något 

sätt, eller analysera dina svar utifrån dig som person. Det du berättar för oss kommer att sättas 

i ett sammanhang tillsammans med de andra testpersonernas svar för att försöka se mönster i 

tidnings- och nyhetskonsumtion och -läsning. 

 

Vi spelar in vår intervju med dig, men bara i syfte att kunna gå tillbaka och lyssna på dina 

svar vid behov. Inspelningen kommer inte att spridas och över huvud taget kommer resultatet 

av din medverkan i det här experimentet att hållas anonymt. 

 

Har du några frågor så här långt? 

 

Då börjar vi helt enkelt med experimentets första fråga.” 

 

Frågemanus – testgrupp med falska uppslag (Uppslag 1 och Uppslag 2) 

(Moderatorn håller upp Uppslag 1 på håll framför testpersonen för att den ska kunna se 

layout, bilder och rubrik.) 

 

Moderator: Bry dig inte om att försöka läsa artiklarna, utan titta på uppslaget som helhet. 

Berätta om din första reaktion. 

 

(Observatören noterar testpersonens reaktioner på uppslaget. Positivt eller negativt? Vad styr 
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– attityder, intressen?) 

 

Om det inte framkommer av testpersonens svar: 

- Var fastnar din blick först? 

- Vilken tidning tror du att det tillhör? (Moderatorn fyller i svaret i blankraden nedan) 

- Vad tycker du om de olika delarnas placering? Rubriker, bilder, brödtext, osv? 

- Upplever du layouten som luftig eller plottrig? 

 

(Moderatorn lägger Uppslag 1 på bordet framför testpersonen) 

 

Moderator: Jag vill nu be dig att läsa alla artiklar på den här sidan. Läs som om det vore en 

riktig tidning som du hade slagit upp. 

Kommentera gärna artiklarna under tiden du läser dem. 

(Tidtagning: Testpersonen får 3 minuter på sig att läsa) 

 

(Observatören noterar testpersonens reaktioner på uppslaget. Positivt eller negativt? Vad styr 

– attityder, intressen? Observatören ritar attitydkurva över om testpersonen uttalar positiva 

eller negativa ord om layouten) 

 

Om det inte framkommer av testpersonens svar: 

- Var börjar du läsa först? Varför? 

- Hur reagerar du på språkvalet? Några särskilda ord? 

- Vad tycker du om nyheten? 

- Hur mycket litar du på texterna? 

- Du tyckte att nyhetsuppslaget såg ut att vara från __________________ – om den här 

nyheten hade plockats upp av till exempel Dagens Nyheter, hur hade det blivit då? 

 

(Moderatorn ber att få Uppslag 1 från testpersonen och lägger undan det) 

 

Moderator: Hur känner du nu när du läst nyhetsuppslaget? (Glad, irriterad, upplyst, 

förvirrad?) 

 

(Moderatorn håller upp Uppslag 2 på håll framför testpersonen för att den ska kunna se 

layout, bilder och rubrik.) 
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Moderator: Bry dig inte om att försöka läsa artiklarna, utan titta på uppslaget som helhet. 

Berätta om din första reaktion. 

 

(Observatören noterar testpersonens reaktioner på uppslaget. Positivt eller negativt? Vad styr 

– attityder, intressen? Observatören ritar attitydkurva över om testpersonen uttalar positiva 

eller negativa ord om layouten) 

 

Om det inte framkommer av testpersonens svar: 

- Var fastnar din blick först? 

- Vilken tidning tror du att det tillhör? (Moderatorn fyller i svaret i blankraden nedan) 

- Vad tycker du om de olika delarnas placering? Rubrik, bilder, brödtext, osv? 

- Upplever du layouten som luftig eller plottrig? 

 

(Moderatorn lägger Uppslag 2 på bordet framför testpersonen) 

 

Moderator: Jag vill nu be dig att läsa alla artiklar på den här sidan. Läs som om det vore en 

riktig tidning som du hade slagit upp. 

Kommentera gärna artiklarna under tiden du läser dem. 

(Tidtagning: Testpersonen får 3 minuter på sig att läsa) 

 

(Observatören noterar testpersonens reaktioner på uppslaget. Positivt eller negativt? Vad styr 

– attityder, intressen? Observatören ritar attitydkurva över om testpersonen uttalar positiva 

eller negativa ord om layouten) 

 

Om det inte framkommer av testpersonens svar: 

- Var börjar du läsa först? Varför? 

- Hur reagerar du på språkvalet? Några särskilda ord? 

- Vad tycker du om nyheten? 

- Hur mycket litar du på texterna? 

- Du tyckte att nyhetsuppslaget såg ut att vara från __________________ – om den här 

nyheten hade plockats upp av till exempel Dagens Nyheter, hur hade det blivit då? 

 

(Moderatorn ber att få Uppslag 2 från testpersonen och lägger undan det) 
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Moderator: Hur känner du nu när du läst nyhetsuppslaget? (Glad, irriterad, upplyst, 

förvirrad?) 

 

Moderator: Nu kommer jag att ställa några frågor som inte handlar om nyhetsuppslagen du 

precis tittat på. Dessa frågor handlar inte heller om bara Dagens Nyheter och Aftonbladet, 

utan även om andra medier. 

- Spelar tidningars politiska färg någon roll för dig? 

- När får du förtroende för ett medium? Vilka faktorer styr? 

- Prenumererar du på någon morgontidning? Vad skulle kunna få dig att göra det? 

- Hur ofta köper du kvällstidning? Vad skulle kunna få dig att göra det? 

- Jag skulle nu vilja be dig snabbt beskriva följande medier med tre ord: 

1. Aftonbladet 

2. Expressen 

3. Dagens Nyheter 

4. Svenska Dagbladet 

5. Metro 

6. Din lokaltidning 

7. SVT 

8. Sveriges Radio 

9. TV4 

 

(Moderatorn ger en frågeenkät till testpersonen som den fyller i) 

 

Moderator: Då är experimentet färdigt. Har du några övriga kommentarer att tillägga? 

 

(Moderatorn avslutar experimentet) 
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9.2 Bilaga: Enkäter till testdeltagare att fyllas i under experimentet 
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9.3 Bilaga: Sammanställning av experimenten 

 

Testgrupp 

 

Person 1: Kvinna, 23 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Falsk Dagens Nyheter 

2. Falsk Aftonbladet 
 

Förtroende 

Aftonbladet: Ganska litet (2) 

Dagens Nyheter: Ganska stort (4) 
 

Läser 

Aftonbladet: Minst en gång om året. 

Dagens Nyheter: Mer sällan. 
 

Generella attityder: När person 1 hade läst det första uppslaget tog hon sig för nästippen med 

fingret i en uppåtgående rörelse för att beskriva språkvalet som högtravande. Hon sa också att 

man måste läsa ett par gånger för att hänga med ordentligt. Hon säger också att språket i 

kombination med vad för typ av tidning det är gör att hon litar på nyheten, och att det i sig 

säkert är en fallgrop. Person 1 tror att Aftonbladet hade valt en annan vinkel som gjort att hon 

ifrågasatt nyheten. 

 

När person 1 fick se det falska Aftonbladet-uppslaget beskrev hon det som värre än det förra 

med mycket intryck från många håll. Person 1 tycker att uppslaget gjorts för att verka 

välstrukturerat men att det misslyckats. Hon tycker att plottrig är ett passande ord. Hon har 

lättare att hitta ord och har starkare åsikter om uppslag 2. Person 1 anmärker på ordval i 

texterna, upprepar dem högt och skrattar åt dem. Person 1 tycker att det är mer lättläst än förra 

uppslaget, men att hon tar texterna med en nypa salt. Hon beskriver det som att man läser en 

gång och sedan tänker en gång extra, och påpekar att det beror på hur 

kvällstidningsjournalister formulerar saker. 
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Person 1 beskriver Aftonbladet som en blaska med nyckelorden oseriös och rolig. Dagens 

Nyheter kopplar hon till vänner som prenumererar på tidningen och att det är enda gången 

hon läser den. 
 

Person 1 säger sig överlag inte ha särskilt stort förtroende för tidningar. 
 

Person 2: Kvinna, 40 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Falsk Aftonbladet 

2. Falsk Dagens Nyheter 

 

Förtroende 

Aftonbladet: Ganska litet (2) 

Dagens Nyheter: Ganska stort (4) 
 

Läser 

Aftonbladet: Minst en gång om året. 

Dagens Nyheter: Dagligen.   
 

Generella attityder: Person 2 var väldigt innehållsinriktad. Ville läsa även när hon blev 

ombedd att bara studera layouten och uppslagets struktur. Tycker att uppslag 1 ser plottrigt ut. 

Hon har svårt att orientera sig på uppslaget, förstår inte artikeln och letar efter en faktaruta. 

Hon säger att det kanske beror på att hon är van vid att läsa dagens nyheter. Men om uppslag 

2 säger hon att det är lättare att få överblick, hon vet var hon ska börja att läsa. Vilka artiklar 

som hänger ihop och får en känsla av vad det handlar om. Beskriver uppslag 2 som luftigt. 
 

Person 2 misstänker att det är något lurt med det hela – att text bytts ut – och hittar sedan ett 

ställe där Aftonbladet nämns. Säger därefter att språkvalet känns mer som Aftonbladet än 

Dagens Nyheter. 

 

Person 2 får förtroende för en tidning om hon läser en ledare eller kolumnist vars åsikter hon 

sympatiserar med. Kan även värdera tidningars pålitlighet beroende på artiklar inom områden 

person 2 har koll på. 
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Person 2 beskriver Aftonbladet med orden dålig klang, skräp och sensationsnyheter. Dagens 

Nyheter beskrivs som Stockholmstidning och regional (“stockholmig”). 
 

Person 3: Man, 54 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Falsk Dagens Nyheter 

2. Falsk Aftonbladet 
 

Förtroende 

Aftonbladet: Ganska litet (2) 

Dagens Nyheter: Varken litet eller stort förtroende (3) 
 

Läser 

Aftonbladet: Minst en gång i veckan. 

Dagens Nyheter: Minst en gång i veckan. 
 

Generella attityder: Tycker att uppslag 1 ser ut som Dagens Nyheter på grund av hur det ser ut 

i deras nyhetsdel, men säger att det känns som Aftonbladet. Anmärker på att rubriken har en 

väldigt uppskruvad storlek. Han reagerar inte särskilt på språket, säger att det inte är någon 

skandal eller chock, och att det inte är en sådan typ av nyhet. Han kände till nyheten sedan 

innan. Han tror att Aftonbladet gjort nyheten på samma sätt. 
 

När person 3 ser uppslag 2 säger han direkt att det där måste vara kvällspress, eftersom det 

står “extra extra” högst upp på sidan. Detta ropar på uppmärksamhet och det tycker inte 

person 3 att morgonpressen gör på samma sätt. 
 

Han anmärkte på att en notisrubrik var missvisande (SD har förlorat 81 mandat). Han tror att 

Dagens Nyheter hade skrivit om nyheten på samma sätt. Person 3 säger att han har sitt 

förtroende i nolläge varje gång han börjar läsa en tidning, och bildar sedan sin uppfattning 

efter hand. 

Beskriver Aftonbladet som sensationsjournalistik och att rubriker och innehåll kanske inte 

alltid stämmer överens. 
 

Dagens Nyheter beskrivs som mer stillsam, och behöver inte skriva med “extra extra”, 
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“nakenchock” och så vidare. 

 

Person 4: Man, 24 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Falsk Dagens Nyheter 

2. Falsk Aftonbladet 
 

Förtroende 

Aftonbladet: Ganska stort (4) 

Dagens Nyheter: Ganska stort (4) 

 

Läser 

Aftonbladet: Minst en gång i månaden. 

Dagens Nyheter: Minst en gång om året. 
 

Generella attityder: Person 4 tyckte att texterna på uppslag 1 var svårlästa och tråkiga, och 

beskrev det som att “de inte säger någonting av substans” och därför litar han inte heller på 

innehållet. Beskriver huvudnyheten som tagen från ingenstans. 
 

Person 4 beskriver uppslag 2 som väldigt mycket mer dramatisk. Han litar inte så mycket på 

texten, för att de intervjuat någon som sa “trodde inte i min vildaste fantasti...”. Han tror att 

nyheten hade plockats upp av Dagens Nyheter men skrivits mycket bättre. Han blev gladare 

av att läsa uppslag 2 för att det var stort och dramatiskt. 
 

Han får förtroende för ett medium beroende på hur det är skrivet och vem som har skrivit det. 

Han beskriver Aftonbladet med dramatiskt, stort och roliga rubriker. Och att de sätter ordet 

“kaos” i allt. Han beskriver Dagens Nyheter som en tidning han aldrig läser, men poängterar 

att han har lite mer respekt för dem, vet dock inte varför. 
 

Kontrollgrupp 
 

Person 5: Kvinna, 23 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Dagens Nyheter 
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2. Aftonbladet 

 

Förtroende 

Aftonbladet: Mycket litet förtroende (1) 

Dagens Nyheter: Ganska stort (4) 
 

Läser 

Aftonbladet: Mer sällan. 

Dagens Nyheter: Minst en gång om året. 
 

Generella attityder: Person 5 poängterar att bilden är ful och tycker att layouten för tankarna 

till Dagens Nyheter, men att den gulsvarta grafiken gör att hon tänker på Aftonbladet. Väldigt 

kritisk till de grafiska elementens placering, layouten i stort och innehållet. Hon blev inte 

intresserad av artikeln. Hon reagerade inte på språkvalet, men tyckte nyheten var tråkig. 
 

Uppslag 2 beskrevs som snyggt för att det bara handlar om en sak och därför blir mer 

enhetligt. Hon tror att det är Aftonbladet. Och upplever layouten som luftig och att det inte 

händer en massa olika saker. Hon kommenterade att Dagens Nyheter inte hade haft en “extra 

extra”-bård högst upp, inte heller haft en sådan rubrik. De hade också skrivit så att man förstår 

vad texten handlar om. 

 

Person 5 får förtroende för en tidning om de kan ange källor som man vet är säkra. Och när 

det ser snyggt ut, samt när andra rekommenderar tidningen. Hon beskriver Aftonbladet med 

gult, rött, slarvigt och bra bilder. Dagens Nyheter beskrivs med orden snygg text och 

“associerar den med kunniga människor” samt väldigt mycket att läsa. 
 

Person 6: Man, 51 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 
 

Förtroende 

Aftonbladet: Varken litet eller stort förtroende (3) 

Dagens Nyheter: Mycket stort förtroende (5) 
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Läser 

Aftonbladet: Minst en gång om året. 

Dagens Nyheter: Dagligen. 

Generella attityder: Beskriver uppslag 1 som en stort anlagd artikel – en stor nyhet som de vill 

göra en stor grej av. Han tycker att det ser ut som Aftonbladet. Person 6 upplever uppslaget 

som stökigt. Reagerar på ordvalet “snussparkade” och “snusmuta”. Han litar på texten, baserat 

på att han känner till mycket av det som står i den. Han tror att Dagens Nyheter hade haft en 

mindre bild och mindre värdeladdat språk. 
 

Person 6 förstår inte sammanhanget mellan bild och text på uppslag 2. Han upplever 

uppslaget som luftigare. Han tycker att språket är otydligt. Person 6 tror att Aftonbladet hade 

varit tydligare med vad det handlar om – till exempel med en bättre ingress. Person 6 säger att 

han litar på texterna med kommentaren “Jag är ju så ljusblå, så jag litar ju på det. Jag litar på 

det i stora drag i alla fall.”. 
 

Han får förtroende för ett medium när han upplever att det skrivs väsentligheter och när det 

får ta huvudplatsen istället för vad kändisar har för kläder på sig. Han beskriver Aftonbladet 

som blaskig, politiskt vettig och på gränsen mellan kvalitet och skräp. Person 6 beskriver 

Dagens Nyheter som ganska bra (“jag måste erkänna att det har blivit ganska bra. Det som 

tedde sig som en kosmetisk förändring, när de hyrde den där dyra mannen som gjorde om 

layouten... Det känns nästan som att innehållet har förändrats också.”), finns mycket att läsa i 

Dagens Nyheter och det känns attraktivt att få tidningen. 
 

Person 7: Man, 44 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Dagens Nyheter 

2. Aftonbladet 

 

Förtroende 

Aftonbladet: Mycket litet (1) 

Dagens Nyheter: Ganska stort (4) 
 

Läser 
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Aftonbladet: Mer sällan. 

Dagens Nyheter: Minst en gång i månaden. 
 

Generella attityder: Beskriver sig själv som en detaljorienterad människa som ser upplägg mer 

än texten. Person 7 känner igen uppslag 1 som Dagens Nyheter för att han känner igen 

Nyhetsvinjetten och typsnittet. Han tycker att uppslaget är plottrigt och fyllt av texter han inte 

är särskilt intresserad av. Han litar inte så mycket på det som skrivs med hänvisning till att 

ingressen inte känns “på riktigt”. Han baserade det där med Dagens Nyheter-vinjetten men 

påpekar sedan att han tror att texten är Aftonbladet och kanske reagerar som han gör för att 

det inte känns som Dagens Nyheter när han läser. 
 

Uppslag 2 säger person 7 direkt är en tabloidtidning, och irriterar sig på “tobaccogate”. Han 

tycker att layouten är bättre. När person 7 läser reagerar han på språket. Han klagar högljutt 

på ordval som snusmutare och smuggelhak. Tror inte att nyheten hade plockats upp av 

Dagens Nyheter – på sin höjd blivit en notis. Han tycker att han fått sina fördomar bekräftade. 
 

För att få förtroende för ett medium behöver person 7 se att artiklarna är baserade på fakta, 

eller tydliga misstankar i grävjobb. Han beskriver Aftonbladet med orden nej, bort och aldrig. 

Han är upprörd över att folk postar vidare det de läst på Aftonbladet på sociala medier. Han 

beskriver Dagens Nyheter som att han skulle kunna prenumerera på tidningen. Han litar på 

dem. 

 

Person 8: kvinna, 51 år. 

Personen fick se två uppslag. 

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 
 

Förtroende 

Aftonbladet: Ganska stort (4) 

Dagens Nyheter: Ganska stort (4) 

 

Läser 

Aftonbladet: Minst en gång i veckan. 

Dagens Nyheter: Aldrig. 
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Generella attityder: Person 8 säger att blicken fastnar på den stora rubriken och att allt är 

ganska förstorat. Hon tycker att det ser ut att vara Aftonbladet. Hon påpekar att det är så 

mycket skandaler nu för tiden, så att hon reagerar knappt längre utan byter bara sida. Hon 

tycker att man får ta texterna med en nypa salt. “Man är van vid att inte allt är sant”. Hon tror 

att Dagens Nyheter hade varit försiktigare och inte förstorat saker lika mycket. 

Kvällstidningarna skriver en sak på sin löpsedel och sedan står det något helt annat i 

tidningen. 

 

Person 8 ser uppslag 2 och tycker att det ser ut som Dagens Nyheter. Kommenterar att den ser 

bättre ut än Aftonbladet – luftigare och mer centrerad. Hon tycker att språket är lätt och hon 

litar på texten. Säger att Aftonbladet gått mer aggressivt fram och förstorat mer. 
 

Hon litar generellt på medier, oavsett genre. Hon beskriver Aftonbladet som att de förstorar 

nyheter. Dagens Nyheter beskrivs som mer neutrala och inte så aggressiva i sin försäljning. 
 

Hon berättar att hon brukar alternera prenumerationen mellan Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter beroende på vilken som har mest förmånligt erbjudande för tillfället. 
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9.4 Bilaga: Omlayoutade uppslag (utbytt innehåll) 
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9.5 Bilaga: Omlayoutade uppslag (kopia av original) 
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9.6 Bilaga: Samtliga uppslag från kartläggningen 
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