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Abstract 
 
Authors: Gohar Avagyan & Stefan Wetterstrand 
Title: Dagens Nyheter 3.0 – A qualitative comparison study of the newspaper in 
printed and application format 
Level: BA Thesis in Media and Communication Studies 
Location: Linnaeus University 
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A daily newspaper’s main purpose is to inform its readers without creating noise. The 
importance of the visual presentation is therefore of weight for an effective 
communication process. This study informs about the importance of typography in 
the visual decoding process. The study includes the Swedish newspaper Dagens 
Nyheter’s transition from printed media to digital media adapted to an Ipad. It also 
includes what changes this transition has resulted in for the communication process.  
 
The study has been conducted through a qualitative content analysis, where a 
comparative process of the selected medias has occurred. The theories we have been 
using in the study were mainly from a typographic point of view focusing on 
readability. Other than that we have made use of theories about visual communication 
and theories of the digital media's impact on society. 
 
Our study shows that the transition from printed newspaper to digital newspaper 
adapted to an Ipad has taken typographical aspects into consideration when 
presenting the material. The convergence between printed media and digitalized 
media has created a basis for interaction that makes the reader involved in the 
process. The former one-way communication has been replaced with a more 
interactive two-way communication where the user is more than just a receiver. 
 
Keywords: Typography, Visual communication, Newspaper, Comparative study, 
Ipad, Dagens Nyheter
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1 Inledning 
Det sker pågående förändringar i kommunikationssystemen. Dessa förändringar är 

initierade av tekniska innovationer, nya produktionstekniker och nya system för 

informationsdistribution och interaktion (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 211). Traditionell 

masskommunikation i form av dagstidningar har från en början varit enkelriktad. Dock 

har nya produktionstekniker och tekniska innovationer idag öppnat väg för en mer 

interaktiv förmedlingsform av dagstidningar, och maktbalansen har förskjutits från 

massmedia till publiken (McQuail 2010, s. 40). En av dagens tekniska innovationer i 

vårt samhälle är surf- och läsplattan Ipad, som vid lanseringen definierade en ny 

kategori av digitala enheter och som tillät sina användare att ha en mer intim och 

intuitiv upplevelse (Apple, 2010). 

 

Den här komparativa studien behandlar viktiga skillnader mellan förmedlingsformen för 

Dagens Nyheter på det nya digitala läsmediet Ipad kontra den traditionella tryckta 

tidningsversionen utifrån form- och typografiaspekter. Dagens Nyheter är den utvalda 

dagstidningen som analyseras i denna uppsats. Dels för att tidningen är landets enda 

riksspridda morgontidning (Dagens Nyheter, 2010), dels för att Dagens Nyheter var 

första svenska dagstidningen att distribuera sig genom en digital Ipad-applikation 

(Flores, 2010). 

 

Vi analyserar den visuella presentationen av dagstidningen, hur innehållet presenteras i 

två utvalda läsformat och vilka skillnader som är uppenbara mellan dessa två 

förmedlingsformer. Vi tittar närmare på de visuella förändringar som har uppstått i 

samband med att Dagens Nyheter vidareutvecklade sin nyhetsförmedling och skapade 

möjligheten att dela nyheter från en traditionell kanal som papperstidningen till en ny 

digital kanal som Ipaden. Vi analyserar även hur dessa visuella förändringar har 

påverkat kommunikationsprocessen. 
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1.1 Syfte 
Vår undersökning av de utvalda förmedlingsformerna på Dagens Nyheter, dess 

kanalövergång från papperstidning till Ipad och de förändringarna som det har medfört 

är en ansats i att förstå hur den visuella kommunikationen fungerar genom ett nytt 

kommunikationsmedium som Ipaden. Denna uppsats är intressant och relevant ur ett 

visuellt mediekommunikationsperspektiv därför att den syftar till att undersöka vikten 

av den visuella presentationens och förmedlingsformens betydelse för en god 

kommunikationsprocessen. 
 

1.2 Frågeställningar 
-‐ Hur ser den visuella presentationen ut på Dagens Nyheter och DN+ utifrån 

typografi och form?  

-‐ Vilka förändringar har skett med den visuella presentationen under övergången 

från traditionell kanal som tryckt media, till digital kanal som en applikation 

anpassad för mediet Ipad?  

-‐ Hur har dessa visuella förändringar påverkat kommunikationsprocessen? 

-‐ Anses den nya digitala kanalen vara mer effektiv för kommunikationsprocessen, 

utifrån typografiska aspekter som berör avkodning och läsbarhet? 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie lägger vi fokus på att undersöka dagstidningens visuella och 

kommunikativa utformning i pappers- och Ipad-applikationsformat. Den visuella 

kommunikationen inkluderar format, typografi, layout och det kommunikativa 

samspelet mellan dessa element. Vi kommer inte att vidröra några miljö- och 

ekonomiaspekter i denna forskningsstudie, eller spekulera i den analoga 

papperstidningens framtid. Dagens Nyheter bytte utseende den 19 september 2011 

(Wilk, 2011). Vår studie ämnar att undersöka tidningen i sin nya visuella form. Vi 

kommer med andra ord inte på något sätt att analysera tidningen utifrån sin gamla form. 
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2 Bakgrund 

2.1 Tidningshistoriens utvecklingsfaser i Sverige 

Tidningen har genomgått fyra olika utvecklingsfaser och är inne i sin femte fas. Den 

första fasen i dagspressens utveckling dateras i Europa så långt bak i tiden som till 

första halvan av 1600-talet. Sverige var tidig med Post- och Inrikes Tidningar, som vid 

starten 1645 hette Ordinarii Post Tijdender. Det som var nytt och unikt med denna 

tidning var att den kom ut regelbundet, samt var daterad och hade en titel till skillnad 

från enskilda nyheter under samma period. Det dröjde emellertid ett bra tag till tidningar 

utkom dagligen. I Sverige kom dagstidningen några år efter att 

Tryckfrihetsförordningen antogs 1766. Viktiga förutsättningar för att kunna bedriva 

dagstidningar var att det dels skulle finnas nyheter att tillgå och dels att dessa kunde 

distribueras. För detta syfte var kommunikationer av olika slag och nyhetsbyråer 

mycket viktiga, som kom att bli spridda under 1800-talet (Wadbring 2003, s. 16). 

 

I nästa fas i tidningshistorien utvecklades smala tidningar med en liten publik till breda 

tidningar med en större grupp mottagare. Detta berodde bland annat på att man 

utvecklade trycktekniken och varje upplaga blev billigare att producera. Även 

annonsintäkterna ökade och med hjälp av distributionen kunde man nå ut till fler. 

Journalisterna började använda ett lättare språk, vilket inkluderade en större målgrupp 

som nu förstod innehållet. Denna utveckling pågick under hela 1800-talet (Wadbring 

2003, s. 16). 

 

Den tredje fasen innebar att ägarförhållandena förändrades. Detta skedde vid senaste 

sekelskiftet när politiska partier och organisationer började etablera tidningar. 

Dagstidningarna fick olika politiska färger (Wadbring 2003, s. 17). Kvällstidningarna 

var utvecklingens fjärde fas. Denna nya typ av tidskrift var inspirerad av USA och dess 

tidningskultur, som hade stort fokus på skvallertidningar. Kvällstidningarna kom att ha 

ett mindre format med kortare artiklar och gavs ut på eftermiddagen, istället för på 

morgonen (Wadbring 2003, s. 17). 
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Enligt Wadbring (2003, s. 18-19) visste man inte riktigt för några år sedan vad som

skulle bli tidningens femte fas. Hon ger exempel på några mediespecifika drag och 

menar att även om det uppkommer nya möjligheter, ny teknik och ny journalistik blir 

det inte per automatik en ny fas. Det krävs att det som uppstår är kvalitativt annorlunda 

mot det som tidigare har varit. Det måste alltså uppstå en acceptans, spridning och ett 

genomslag inom branschen för att den ska bli betydelsefull. 

 

2.2 Papperstidningens digitalisering och Dagens Nyheter 

Mediemogulen Robert Murdoch (2005) påpekade i ett tal till The American Society of 

Newspaper Editors [Den Amerikanska föreningen för tidningsredaktörer] att det knappt 

går en dag utan att människan påminns om att den trycka dagstidningen är utdöende. 

Han menade på att den nya tidens digitala teknik ständigt skriver papperstidningens 

dödsannons. Meyrowitz (1985, s. 33) var inte lika hård i sitt uttalande, men menade att 

medier så som tidningar och radiostationer måste anpassa sig till människors behov för 

att kunna överleva och fortsätta existera. Meyrowitz (1985, s. 87-89) stod däremot fast 

vid att nya medier inte behöver förgöra eller ersätta äldre medier för att ha en betydande 

inverkan på strukturen i det sociala informationssystemet. 

 

Enligt McQuail (refererad i Karlsson 2006, s. 35) kännetecknar digitalisering av ett 

innehåll den nya medieteknologin mer än någonting annat. Digitalisering orsakar följder 

som interaktivitet och konvergens, samt skapar rumsliga och tidsliga möjligheter som 

inte har funnits tidigare. Deuze (refererad i Karlsson 2006, s. 35) menar att de nya 

formerna av interaktivitet försvagar journalistikens dogm; ”vi skriver, du läser”. Detta 

påverkar även vissa värderingar och ideal. 

 

Dagens Nyheter, som är landets enda riksspridda morgontidning med 830 000 dagliga 

läsare, utkom första gången i Sverige den 23 december 1864 (Dagens Nyheter, 2010). 

Den tidning som däremot var först med en webbaserad upplaga inom den svenska 

marknaden var Aftonbladet, som lanserade sin nättidning i augusti 1994 (Hedman 

refererad i Hvitfelt & Nygren 2008, s. 173). Det var först 1996, ett år efter att Internet 
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blev ett globalt fenomen (Castells 2001, s. 28), som den första digitala versionen av 

Dagens Nyheter introducerades i form av DN.se (Dagens Nyheter, 2005) Nio år efter 

etableringen på webben, år 2005, hade DN.se cirka 1,1 miljoner unika webbläsare varje 

vecka (Dagens Nyheter, 2010). 

 

Några av de egenskaper som beskriver nätjournalistiken väl är raderat innehåll, 

obegränsat utrymme, kontinuerlig publicering och interaktivitet (Karlsson 2006, s. 14). 

En papperstidning består av ett visst antal sidor, medan en webbaserad upplaga av 

samma tidning har ett potentiellt obegränsat utrymme. Innehållet ligger alltid på samma 

fysiska ställe, oberoende av när det har publicerats första gången. På en webbsida har 

användaren möjlighet att interagera med innehållet och klicka sig fram till sådant som är 

av eget intresse. Detta innebär i sin tur att användaren kan välja att se ett visst innehåll 

vid den tidpunkt som passar denne bäst (Karlsson 2006, s. 36). En annan fördel med 

nättidningar är att en fjärdedel av innehållet består av material som inte förekommer i 

papperstidningen (Hedman refererad i Hvitfelt & Nygren 2008, s. 174). 

 

Journalistikens normer har förändrats tidigare och kommer att ändras igen, särskilt med 

tanke på hur snabbt medierna har utvecklats de senaste tio åren (Hvitfelt & Nygren 

2002, refererad i Karlsson 2006, s. 15). Det sker pågående förändringar i 

kommunikationssystemen. Dessa förändringar är initierade av tekniska innovationer, 

nya produktionstekniker, nya system för informationsdistribution och interaktion 

(Hvitfelt & Nygren 2008, s. 211). 

 

Surfplattan Ipad, som för första gången presenterades den 27 januari 2010 av Apples 

grundare och dåvarande VD Steve Jobs på en presskonferens i San Francisco (Apple, 

2010), är ett exempel på en sådan teknisk innovation som spelar stor roll för 

kommunikationsprocessens utveckling idag. Surfplattan tillåter sina användare att surfa 

på webben, läsa e-post, e-böcker och e-tidningar, spela spel och uppleva nya visuella 

och interaktiva uttryck som tidigare inte har varit möjligt med en persondator. 
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En vecka efter att Ipad började säljas i Sverige var Dagens Nyheter snabba med att 

lansera sin digitala applikation som är anpassad till att fungera just på en Ipad. Målet 

med applikationen var att bygga på med mer material, nya funktioner och mer 

interaktivitet (Flores, 2010). Tisdagen den 7 december 2010 lanserade Dagens Nyheter 

sin applikation DN+, som kombinerade den trycka upplagan med den webbaserade 

versionen och tog steget längre med sina interaktiva funktioner (Flores, 2010). 
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3 Teorier och tidigare forskning 

I detta kapitel går vi mer detaljerat in på tidigare forskning och de teorier som berör 

kommunikationsprocessen. Här introduceras huvudrubrikerna Visuell kommunikation, 

Typografi, Digitala medier, Dagstidningen samt Teoretiskt sammandrag. 

 

Det är svårt att finna tidigare forskning som berör det relativt nylanserade digitala 

mediet Ipad. Under rubriken Digitala medier går vi därför istället in på teorier om nya 

digitala medier i allmänhet som ett fenomen, och hur dessa påverkar kommunikationen. 

Vårt huvudsakliga fokus ligger i kommunikationsprocessen mellan sändare och 

mottagare, hur den visuella presentationen tolkas och om diverse utvalda mediekanaler 

underlättar eller försvårar tolkningen av ett meddelande.  

 

3.1 Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation innefattar underrubrikerna Text och bild, Färglära, Inkodning, 

Avkodning, Brus samt Form, layout och satsyta. Samtliga begrepp är av stor vikt för att 

förstå hur ett budskap framförs med hjälp av visuella intryck och hur det sedan tolkas 

av mottagaren. 

 

Visuell kommunikation är överföringen av information mellan sändare och mottagare 

via visuella hjälpmedel. Viktig förutsättning för all visuell kommunikation är att någon 

har någonting väsentligt att meddela. En sändaren av ett budskap kan vara en enskild 

person, en dagstidning, TV-kanal eller ett företag. Sändaren måste formulera och forma 

ett budskap för att sedan överföra det till en mottagare. Buskapet ska syfta till att 

påverka, beröra, informera eller motivera mottagaren och anpassas efter syftet. För att 

nå mottagaren måste en kanal i form av ett medium upprättas mellan sändaren och 

mottagaren. Mediet kan vara en affisch, en tidning, en reklamfilm, en webbsida eller en 

fackbok (Bergström 2007, s. 34).  
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Det praktiska arbetet med visuell kommunikation omfattar tre arbetsområden som måste 

samordnas och samspela med varandra för en bra slutresultat. Dessa tre områden är 

typografering, bildhantering och formgivning. Teckensnitt väljs och arrangeras i bland 

annat rubriker, ingresser och textspalter. För att skapa ett samspel med texten behöver 

bilder bedömas och rätt bild väljas ut. Formgivningen innebär att texter och bilder 

arrangeras till en lockande och informerande helhet (Bergström 2007, s. 34). Detta 

samspel skapar en helhet som mottagaren kan antingen finna lockande eller välja bort. 

Mottagarens deltagande och medagerande är avgörande för en effektiv visuell 

kommunikation, och nyckeln till en sådan kommunikation är just samspelet mellan bild 

och text (Bergström 2007, s. 300-301).  

 

3.1.1 Bild och text 

Bergström (2007, s. 288) skriver att man med en insiktsfull kombination av bild och 

text skapar en medryckande känsla. Elementen knyter samman varandra och överträffar 

det som endera av de två språken inte skulle ha möjligheten att beskriva på egen hand. 

Effekten blir en förstärkning av budskapet, då det intellektuellt verbala innehållet 

förenas med det känslomässigt visuella. Genom denna sammanvävning bygger man en 

bro mellan elementen och med hjälp av den kombinationen tar del av de båda språkens 

svagheter och styrkor. 

 

Man kan kombinera bild och text på två sätt för att antingen skapa harmoni eller 

disharmoni. Harmoni innebär att samspelet följer ett ramverk där mottagaren lätt kan 

koordinera sig genom innehållet. Denna form av uppbyggnad passar bäst i samband 

med informativ kommunikation, då mottagaren är motiverad att i första hand ta emot 

budskapet. Disharmoni är motsatsen till harmoni och menar till att få en omotiverad 

mottagare att bli intresserad genom ett spännande arrangemang av bild och text 

(Bergström 2007, s. 289). 
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3.1.2 Färglära 

Färgupplevelsen har alltid varit viktig för människor. Rätt val av färg kan exempelvis 

skapa rymd i en trång hall eller påverka arbetsresultatet. Röda och orangea färger sägs 

aktivera hjärnan och kan driva upp arbetstempot, dock med fler fel och misstag som 

följd. Blågröna nyanser agerar däremot lugnande och drar ner arbetstempot, men ger  

färre arbetsskador (Bergström 2007, s. 256). 

 

Färger kan antingen vara funktionella eller icke funktionella. Det första stöder och 

förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktion, medan det sistnämnda 

enbart anses vara ett dekorativt tillägg för att förföra. Mottagaren kan i många fall bli 

förvirrad inför irrelevanta och motstridiga färgsignaler (Bergström 2007, s. 256). För att 

uppnå en effektiv visuell kommunikation bör enbart funktionella färger komma till 

användning. Funktionella färger bör främst användas för att attrahera, skapa stämning, 

informera, strukturera och pedagogisera ett innehåll. Färg kan effektivt skapa och 

förstärka stämningar i en artikel eller på en webbsida och förmedla information i en 

mängd olika sammanhang. Färg kan även strukturera ett innehåll genom att formgivaren 

färgkodar olika avsnitt. I tidskrifter hjälper färger att hitta rätt. Rött signalerar vanligtvis 

krönika, blått reportage, gult skvaller och rosa tyder på kulturinnehåll. Färgerna i en 

tidskrift brukar sedan återkomma i vinjetter och rubriker i respektive sektion 

(Bergström 2007, s. 257-258). 

 

3.1.3 Inkodning 

Inkodning är en viktig del i kommunikationsprocessen. Rätt meddelande måste kodas in 

på så sätt att mottagaren uppfattar det som sändaren vill meddela. Stuart Hall (refererad 

i Ekström & Larsson (red.) 2000, s. 277) som har tagit fram encoding/decoding-

modellen begripliggör masskommunikation som en meningsskapande process i ett 

flertal olika steg och en process som präglas av de sociala strukturer som finns i vårt 

samhälle. Ekström & Larsson (red. 2000, s. 277) menar att journalistiken är ett exempel 

på sådan kommunikation som präglas av den dominerande ideologin i samhället och bär 

tydliga spår av denna ideologi inkodat i sitt innehåll. Inkodning av ett meddelande kan 
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alltså även vara en journalistisk produktionsprocess, som formar de texter som 

produceras på ett särskilt sätt.  

 

3.1.4 Avkodning 

Meddelanden bär med sig olika funktioner för sina mottagare och sändare. Det brukar 

finnas bland annat känslosamma, informativa och estetiska funktioner i ett meddelande 

som är viktiga för mottagaren i sin tolkning av meddelandet. Dessa funktioner är av stor 

vikt för meningsskapandet som en kommunikationsprocess utgör, och de berör alla 

delar i denna process. (Falkheimer 2001, s. 141-142) 

 

Hall (refererad i Ekström & Larsson (red.) 2000, s. 278) menar att det finns tre olika sätt 

att avkoda texternas ideologiska budskap på. Det första sättet är dominant tolkning, som 

innebär att texten tolkas inom ramen för den gynnade innebörden och man som 

mottagare inte ifrågasätter ideologin som har kodats in i meddelandet. Den andra 

tolkningen kallas för förhandlande tolkning och innebär att mottagaren experimenterar 

med alternativa ståndpunkter än de som framgår i meddelandet, men accepterar ändå 

den dominerande ideologin i meddelandet. Slutligen har vi oppositionell tolkning som 

innebär att mottagaren tolkar texten som ett uttryck för den dominerande ideologin, men 

avfärdar de värderingar och normer som framkommer som felaktiga. 

 

3.1.5 Brus 

Brus brukar innebära en störning i kontakten mellan sändare och mottagare, och är 

oftast orsaken till att kontakten bryts mellan dem. I en kommunikationsprocess kan det 

uppstå tekniskt brus, semiotiskt brus eller kognitivt brus. Det tekniska bruset orsakas 

oftast av dåligt tryck i en tidning eller ett länkfel. Semiotiskt brus uppstår om budskapet 

är bristfälligt uttryckt i text och bild. Även ett otydligt utförande av ett arbete kan skapa 

semiotiskt brus. Kognitivt brus orsakas på grund av begränsningar hos mottagaren som 

ofta inte förstår budskapet när kunskap och inlevelseförmåga saknas hos denne 

(Bergström 2007, s. 101). 

 



 

  16 (62) 
 

3.1.6 Form, layout och satsyta 

Begreppet form sammanfattar i princip hur formgivaren sammanställer det insamlade 

materialet. Form innebär hur fotografier, illustrationer, text och rubriker disponeras 

utifrån layout och den bestämda satsytan. Det är viktigt att dessa element kombineras 

korrekt och samspelar med varandra på ett genomtänkt sätt för att sända ut rätt 

meddelande till rätt mottagare (Bergström 2007, s. 216).  

 

Hallberg (2001, s. 200) beskriver layout som den slutliga uppställningen av en trycksak. 

Formgivaren använder sig av layouten för att arrangera och strukturera de relevanta 

elementen som ingår i det angivna materialet. Koblanck (2003, s. 135) menar att 

tryckmaterialet produceras utifrån genomgång av det insamlade materialet för att skapa 

ett uttryck som gestaltar och framhäver dess förfarande. Layouten är alltså 

arrangemanget av de delar som ingår i produktionen.  

 

För att vidare gå in på begreppet satsyta, beskriver Hallberg (2001, s. 200) det som den 

begränsade yta inom vilken det typografiska arrangemanget bör hållas. När man 

planerar hur en trycksak ska formges måste man bestämma inom vilken satsyta man ska 

arbeta med sitt material och hur stora marginalproportionerna ska vara. Marginalernas 

storlek i relation till satsytan beror mycket på vilken slags trycksak man ska tillverka. 

Enligt Koblanck (2003, s. 63) är en bra tumregel att utgå från att innermarginalen ska ha 

det minsta måttet, marginalen i överkanten bör vara större, yttermarginalen något 

bredare än de föregående och den undre marginalen bör slutligen vara bredast av alla  

(se figur 3.1). 
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Figur 3.1 

 

3.2 Typografi 
Här presenteras rubrikerna Antikvor, Linjärer, Teckengrad, Ordbild och läsbarhet, 

Kägel och Anfanger. Under denna del framkommer teorier från diverse typografer om 

hur en vedertagen god typografi bör vara. Denna översikt av grundläggande 

typografiska regler och normer är relevanta för den visuella presentationen och 

kommunikationen av Dagens Nyheter i diverse medier, digitala som analoga. Läsaren 

kommer dessutom lättare att förstå innehållsanalysen av tidningen när denne har 

bekantat sig med de typografiska begrepp och teorier som redovisas här. 

 

Spiekermann och Ginger (2003, s. 7) syftar på att typografi är det synliga språket som 

binder samman författaren och läsaren. Stanley Morison (refererad i Hellmark 2004,  

s. 21) som bland annat har tagit fram typsnittet Times, definierar typografi som konsten 

att rätt arrangera det som ska tryckas för ett speciellt ändamål: att ordna bokstäverna, 

fördela ljusrum och vårda om bokstavsmaterialet så att läsarens förståelse av texten 

underlättas maximalt. Det är viktigt i all förmedling av text, oavsett om den är analog 
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eller digital, att läsbarheten är i fokus. Bringhurst (2004, s. 17) är noga med att påpeka 

att en av de allra viktigaste principerna för hållbar typografi är just läsbarheten. 

 

Enligt Willberg och Forssman (2005, s. 9) kan typografi delas in i två huvudområden. 

Det första är utformning i det stora hela där man beslutar om val av format, typsnitt, 

färg och papper, liksom sidornas komposition och layout. Det andra är allt som utspelas 

mellan bokstäver, ord och rader, det vill säga detaljerna i själva sättningen av 

teckensnittet. 

 

Bergström (2007, s. 120) delar också in typografi i två fack, den synliga samt den 

osynliga typografin. Den synliga typografin syftar till att bokstäverna levandegör och 

förstärker en känsla. Med hjälp av olika typsnitt skapar man olika uttryck. Ett typsnitt 

kan bland annat vara pretentiöst, fräckt, snålt, öppet, enkelt och elegant. Den osynliga 

typografin är motpolen till den synliga. “Den osynliga typografins måtto är att i tysthet 

verka som innehållets tjänare...” (Bergström 2007, s. 122). Det handlar om att lyfta 

fram det skrivna ordet, utan att skapa dissonans. Förstärkande element ska helst 

uteslutas, för ett mer effektivt och tydligt meddelande. 

 

Teckensnitt, även kallat typsnitt, är en fullständig uppsättning av alfabetet där samtliga 

bokstäver, siffror och tecken skapar en typsnittsfamilj. Ett exempel på en typsnittsfamilj 

är Times New Roman. I figur 3.2 visas viktiga typografiska begrepp tagna ur Hallberg 

(2001, s. 222), Bergström (2007, s. 126) och Koblanck (2003, s. 44).  
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Figur 3.2 

 

3.2.1 Antikvor 

Typsnittfamiljer som går under kategorin antikvor, som för många även är känd under 

namnet serifer, använder sig av tvärstreck eller klackar i slutet av 

bokstavskonstruktionen (Hallberg 2001, s. 202). Man kan även ofta se tydliga skillnader 

mellan tjocka grundstreck samt tunna hårstreck på typsnitt som tillhör denna kategori.   

 

Det är allmänt känt att antikvor lämpar sig bäst för löpande text i tidskrifter och böcker. 

Vad som gör antikvor lättlästa är bland annat deras serifer som håller rättning i ledet när 
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ögat följer textraden. De inre formerna i bokstäverna i välgjorda antikvatypsnitt är 

dessutom mer dynamiska och har en framåtsträvande rörelse i läsriktningen (Hellmark 

2004, s. 26). En tillfredställande radläng för vanlig lästext satt i antikvatypsnitt bör 

innefatta mellan 45-75 tecken. Ideallängden för en textrad anses vara 66 tecken 

(Bringhurst 2004, s. 26). 

 

3.2.2 Linjärer 

Teckenfamiljen linjärer, som även går under benämningen grotesk och sans-serif, 

kännetecknas främst av att bokstäverna saknar serifer samt skillnader mellan grund- och 

hårstreck (Hallberg 2001, s. 144). Linjärer är mer statiska och vertikalt orienterade i en 

textrad och är därför inte optimala att använda i längre löpande texter. Däremot lämpar 

sig linjärer utmärkt till affischer och reklambudskap som ska läsas på håll med sina 

enkla bokstavskonstruktioner. Linjärer är även kända för att lämpa sig bäst på digitala 

skärmar (Hellmark 2004, s. 26-27). 

 

3.2.3 Ordbild och läsbarhet 

När man lär sig att läsa tidigt i livet så läser man varje tecken för sig. När ögat sedan 

blir mer vant vid att kombinera bokstäver till ord ligger fokus inte längre på enskilda 

tecken, ögat kan då skapa ordbilder (Koblanck 2003, s. 50). Då rör sig blicken med så 

kallade saccadiska rörelser, vilket innebär att ögonen stannar vid jämna mellanrum, 

fokuserar på ett ord samtidigt som det läser ytterligare ord runt omkring (Bergström 

2007, s. 132).  

 

Återkommande ordbilder uppfattas som lättlästa, medan ovanliga eller svåra 

ordkombinationer dämpar lästakten (Koblanck 2003, s. 50). Arrangemanget av text är 

av yttersta vikt då det skapar en kommunikationsprocess mellan en sändare och 

mottagare. Bergström (2007, s. 132) menar att ju lättare formgivaren gör det för 

läsarens ögon att förflytta sig över raderna, desto bättre läsbarhet uppnås.  
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3.2.4 Teckengrad 

Storleken på bokstäver i en typografisk text mäts i punkter. Löpande text i böcker som 

är avsedda att läsas av vuxna med normalsyn bör sättas i 10-12 punkter. Tidningar och 

tidskrifter sätts däremot i smala spalter med 7-9 punkter i teckengrad. En vanlig 

missuppfattning bland oerfarna typsättare är att bästa sättet att förbättra läsbarheten på 

är att öka typgraden. En större typgrad kan tvärtom göra en text mer svårläst på grund 

av att ögat måste söka fler fixeringspunkter för att uppfatta ordbilder. Detta försvårar 

avkodningsprocessen i ett meddelande. Om man vill göra en text mer lättläst bör man 

oftast behålla typgraden eller gå ner en punkt, samt öka radavståndet med ett par 

punkter (Hellmark 2004, s. 27-30). 

 

3.2.5 Kägel 

Radavståndet har fått benämningen kägel, som är en term från den gamla blytekniken. 

Radavståndet eller kägeln brukar mätas från baslinje till baslinje (se bild 3.2) och brukar 

i likhet med typgraden anges i punkter. Kägeln måste normalt vara minst lika stor som 

graden. Om typgraden är satt i 10 punkter, bör även radavståndet vara minst 10 punkter. 

Radavståndet i vanligt lästext satt i 10 punkter bör däremot helst vara satt med en kägel 

på 12 punkter, vilket ger en luftmellanrum på 2 punkter. Rubriker sätts ofta på 

underkägel då det kan finnas risk för att ljusrummet mellan raderna kan se för stort ut 

(Hellmark 2004, s. 32). 

 

3.2.6 Anfanger 

Anfanger är initialbokstaven eller begynnelsebokstaven som används för att markera 

början av ett stycke eller ett kapitel, och ger mottagaren en tydlig indikation på var 

denne bör starta läsningen (Koblanck 2003, s. 69). Anfangen brukar ofta vara nedsänkt i 

textblocket för att linjera med textraderna och brukar sättas i större typgrad för att fånga 

läsarens blick och tydligt inleda den löpande texten (Hellmark 2004, s. 102). 
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3.3 Digitala medier 

Rubriker som tas upp i denna del av teorin är följande: Internet, E-bok, Ipad, 

Applikationer, Interaktivitet och Konvergens. Vi förklarar vad de innebär och hur de är 

kopplade till kommunikationsprocessen. 

 

Elektroniska medier passerar traditionella litterära kretsar och nationella gränser. De ger 

oss en ny världsbild genom att kasta oss bland människor som inte har läst det vi har 

läst, delat vårt territorium eller som kanske inte ens talar vårt språk (Meyrowitz 1994,  

s. 57). Medan tryckta medier möjliggjorde nya sätt att dela kunskap på och 

industrialisering möjliggjorde ett utbrett utbyte av fysiska produkter, tenderar 

elektroniska medier att främja nya sätt att dela erfarenheter med andra. Det tryckta ordet 

betonar vanligtvis idéer, medan de flesta elektroniska medier brukar understryka 

känslor, utseende och sinnesstämningar (Meyrowitz 1994, s. 57-58). 

 

Innis (refererad i Meyrowitz 1985, s. 33-34) hävdar att olika medier har olika potential 

för kontroll. Ett medium som är relativt limiterat, eller som kräver en speciell kodnings- 

och avkodningsförmåga, kommer med stor sannolikhet att utnyttjas av en “elitklass” 

som har tid och resurser att få tillgång till mediet. Ett medium som däremot är 

tillgängligt för allmänheten tenderar att demokratisera en kultur. 

 

3.3.1 Internet 

Internet är det fenomen som möjliggjorde digitalisering av kommunikationsmedier på 

ett nytt sätt och framför allt genom en ny kanal. Det kan därför vara viktigt att veta om 

bakgrunden till hur det uppstod och hur det kom att bli mer än en “fluga”. En 

introduktion av Internet känns nödvändig för att förstå nya digitala tekniker som Ipad. 

 

“Internet har sitt ursprung i ARPANET, ett datornät som i september 1969 etablerades 

av Advanced Research Projects Agency (ARPA). ARPA  startades 1958 av Förenta 

staternas försvarsdepartement med uppgift att mobilisera forskningsresurser, främst 

från universitetsvärlden, för att skapa militärteknisk överlägsenhet i förhållande till 
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Sovjetunionen efter uppskjutning av dem första sputniken 1957.” (Castells 2001, s. 22). 

 

Dock var ARPANET inte det enda ursprunget till Internet som det ser ut idag. Internet 

är även ett resultat av datornätverkandets gräsrotstraditioner. Ett inslag i denna tradition 

var rörelsen ”klotterplank” (BBS) som uppstod i slutet av 1970-talet ur ett 

nätverkssamarbete mellan persondatorer. 1977 gjorde studenterna Ward Christensen 

och Randy Suess ett program vid namnet Modem som möjliggjorde utväxling av 

dokument mellan deras persondatorer. Året därpå kom det ut ett annat program som 

gjorde det möjligt för persondatorer att lagra och överföra meddelanden. Båda dessa 

program släppte studenterna fria för allmänt bruk (Castells 2001, s. 25). 

 

Det som gjorde det möjligt för Internet att omfatta hela världen var utvecklandet av 

webben som skedde 1990. Berners-Lee definierade och införde den programvara 

(HTTP, HTML och URL) som möjliggjorde nerladdning och spridning av information 

till och från alla datorer anslutna till Internet. I december 1990 skapade Berners-Lee i 

samarbete med Robert Cailliau ett webbläsarprogram som de döpte till World Wide Web

(Castells 2001, s. 25). 

 

I mitten av 1990-talet möjliggjorde Internet, med dess tekniskt öppna arkitektur, 

nätverkssamarbete mellan alla datornät runt om i världen. Webben arbetade med korrekt 

programvara och det fanns ett antal användarvänliga webbläsare för allmänheten som 

tillät hämtning och spridning av bilder (Castells 2001, s. 27). Kommunikation på ett 

globalt plan utövades som aldrig förr. Castells (2001, s. 13-14) påpekar att Internet är 

den tekniska förutsättningen för informationsålderns organisatoriska form, nämligen 

nätverket. Internet är det kommunikationsmedium som först möjliggjorde 

kommunikation från många till andra, på vald tid och i global skala. 

 

Någon gång under hösten 2000 hade majoriteten av den svenska befolkningen skaffat 

sig datorer och uppkoppling till nätet. Internet blev centralt medium i samhället. Man 

letade sig dit för all slags information (Hedman 2001, s. 297). År 2011 använde över 8,4 
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miljoner (cirka 93 %) av den svenska befolkningen Internet, vilket gör Sverige till det 

land i EU där det finns flest Internetanvändare räknat till befolkningsmängden (Europe 

Internet Usage Stats and Population Statistics, 2011). 

 

Hedman (2001, s. 297) menar att Internet fyller olika funktioner för olika människor. 

Vissa använder det som lexikon, andra som underhållningskanal och en tredje som ett 

snabbt sätt att få de senaste nyheterna på. Idag har alla de olika funktionerna smält 

samman och man använder Internet för samtliga funktioner parallellt. Man begränsar 

inte sin användning av Internet till enbart lexikon eller som underhållningskanal, man 

vill istället ha hela paketet. 

 

3.3.2 E-bok 

En e-bok är en elektronisk bok som är anpassad till att läsas på datorer eller andra 

digitala spelare (Angermund, 2011). Den föddes redan 1971, men det var inte förrän 

under 1990-talet som en internationell e-bokspublicering såg ljuset (Price & Havergal 

(red.) 2011). E-böcker ser väldigt olika ut beroende på format och innehåll. En e-bok 

kan vara en datafil, ljudfil, textfil eller en filmfil. De flesta e-böcker innehåller enbart 

den tryckta bokens text, vilket gör det möjligt att ändra storlek, färg och typsnitt för att 

anpassa e-boken efter läsarens behov (Angermund, 2011).  

 

3.3.3 Ipad 

Den digitaliserade kommunikationen utvecklades ytterligare när surfplattan Ipad 

lanserades år 2010. Det gav rum för upplevelser på en ny plattform och definierade en 

unik kategori av digitaliserade mediekanaler att kommunicera genom.  

 

I ett pressmeddelande definierar Apple (2010) Ipad som en revolutionerande apparat 

som används till att surfa på webben, läsa e-post, uppleva visuella uttryck, spela spel 

och läsa e-böcker med. När Ipad lanserades ansåg Steve Jobs (refererad i Apple 2010) 

den vara deras mest avancerade teknik som definierade en ny kategori av digitala 

enheter och tillät användaren att ha en mer intim och intuitiv upplevelse. I samband med  
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lanseringen släpptes det även en ny applikation vid namnet iBooks som tillät 

användaren att köpa, läsa och bläddra i e-böcker på alla sina mobila enheter från Apple.  

 

3.3.4 Applikationer 

Begreppet applikationer började användas mer omfattande år 2008, när Apple lanserade 

sin digitala programbutik App Store för sina mobiltelefoner. Applikationer som också 

brukar benämnas med förkortningen appar, är ett program som man installerar på sin 

mobiltelefon eller läsplatta genom digitala butiken App Store (Hessel, 2010). 

 

När det gäller separata program till mobiler var det först runt millennieskiftet som det 

gick att börja bygga ut mobiltelefonen med nya program. Det dök upp en rad webbsidor 

som erbjöd tredjepartsprogam till mobiltelefoner. Dock var problemen med dessa sidor 

många. De flesta var oseriösa, många visste inte om att man kunde installera separata 

program på sin telefon och man var dessutom tvungen att först ladda ner programmen 

till sin dator för att sedan föra över dem till sin mobiltelefon (Hessel, 2010). 

 

 I samband med att Apple lanserade sin andra utgåva av Iphone, drogs programbutiken 

App Store igång. En stor nyhet med butiken i jämförelse med tidigare försäljningssidor 

var att man nu kunde ladda ner program direkt i mobilen med den inbyggda klienten. I 

dagsläget har apparna blivit en stor del av det sociala livet och en del av den dagliga 

kommunikationen mellan individer (Hessel, 2010). 

 

3.3.5 Interaktivitet 

Interaktion är ett komplext begrepp och en viktig aspekt inom 

mediekommunikationsvetenskapen. Ett problem med att definiera interaktivitet är att det 

används i minst två olika avseenden. Personer med bakgrund inom datavetenskapen 

förklarar interaktivitet som att användaren interagerar med sin dator, exempelvis genom 

interaktiva spel. Kommunikationsforskare tenderar däremot att tänka på interaktivitet 

som kommunikationen mellan två individer. Båda dessa definitioner kan äga rum då 

användare interagerar med en dator när de exempelvis använder en sökmotor, precis 
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som de även interagerar när de kommunicerar med andra människor via chattrum eller 

genom att utbyta e-postmeddelanden (Severin & Tankard 2001, s. 370). 

 

McQuail (2010, s. 40) menar att kommunikationsrevolutionen har förskjutit 

maktbalansen från massmedia till publiken. Idag finns det fler alternativ att välja mellan 

och en mer aktiv användning av media är tillgänglig för användare. Den traditionella 

masskommunikationen utgick från början enbart från enkelriktade modeller, medan nya 

förmedlingsformer inom kommunikationen är mer interaktiva.  

 

3.3.6 Konvergens 

Konvergens är en process av förändring som varken har något slut eller en början. Med 

ordet konvergens menar Hvitfelt & Nygren (2008, s. 21) att vi idag närmar oss ett 

mediesamhälle där gränserna flyttas eller helt suddas ut mellan olika medieplattformer. 

Den nya kommunikationstekniken binder ihop de olika domänerna för mänsklig 

kommunikation och förenar skriftspråk, bildspråk och ljud i det nya digitala samhället 

(Fidler, Dahlgren & Flew refererade i Hvitfelt & Nygren 2008, s. 27). 

 

Den digitala tekniken gör det möjligt för medier att producera allt medieinnehåll utifrån 

samma tekniska plattform. Det kan nu distribueras digitalt över samma kanaler och i 

samband med konsumentsamhället flyter nu även medierna samman med olika 

apparater. Samtidigt som den digitala tekniken går framåt utvecklas nya tjänster och 

produkter som skapar nya möjligheter för marknadens tekniska utveckling. Det sker en 

mikrofiering av den digitala tekniken, vilket leder till en teknisk utveckling som tillåter 

att allt mindre elektroniska apparater kan utföra allt fler mediala tjänster. Ett tydligt 

exempel på denna tekniska utveckling är uppkomsten av tredje generationens 

mobiltelefoner och handdatorer med telefoni (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 21).  

 

Medieteoretiker hävdar att förändringar i kommunikationsmönstren är en mycket viktig 

anledning till sociala förändringar, men att de varken helt formar kultur eller 

personlighet. Deras analyser av medier och sociala förändringar tyder också på att dessa 
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förändringar varken är plötsliga eller fullständiga. Även om nya medier inom dessa 

teorier tycks omvandla kultur, gör de det genom att tillägga till spektrumet av 

kommunikationsmedel, snarare än genom att förgöra gamla sätt att kommunicera på. 

Således har inte skriften förstört den orala diskursen. Likaså har inte TV eliminerat 

läsandet och skrivandet, inte heller har telefonen eliminerat brevskrivandet. Tillkomsten 

av ett nytt medium till en kultur förändrar samtidigt funktionerna, innebörden och 

effekterna av tidigare medier (Meyrowitz 1985, s. 35-36).  

 

3.4 Dagstidningen 

En dagstidning består av många komponenter. Här presenteras huvuddragen i en 

nyhetstext i dagstidningen i form av underrubrikerna Nyhetsreportage, Rubrik, 

Brödtext, Ingress och Iscensättning.  

 

Dagstidningens huvudsyfte är att berätta för mottagaren om gårdagen, men också 

förbereda denne för morgondagen. Tidningens huvudmål är att generera nyheter till sin 

omgivning, men också skapa debatt och opinion bland sina mottagare (Bergström 2007, 

s. 38-39).  

 

Med nyhet menas det någonting konkret eller sensationellt som drabbar många. När en 

nyhet uppmärksammas och sprids kan det bero på bland annat två faktorer, som graden 

av sensation och graden av identifikation. Graden av sensation innebär hur överraskande 

en nyhet är och graden av identifikation är relaterad till närhet eller avstånd i tid, rum 

och kultur (Hansson et al. 2006, s. 130-131). Göran Rosenberg (refererad i Hansson et 

al. 2006, s. 130) menar att det krävs fantasi för att upptäcka eller föreställa sig en nyhet. 

Han påpekar även att kunskap ibland kan vara ett hinder för att upptäcka en nyhet. Det 

vissa upplever som självklarhet är inte lika självklart för andra. 

 

Dagstidningen vilar på tre viktiga armar: aktualitet som innebär att det skrivna ordet 

måste ha aktuella nyheter, vare sig de är internationella eller nationella. Universalitet 

som betyder att tidningen måste beröra många olika grupper av människor. Samt 
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periodicitet som innebär att tidningen måste komma ut regelbundet för att skapa en 

kontinuerlig relation till sina läsare (Bergström 2007, s. 38). 

 

År 2001 skrev Castells (2001, s. 204) att dagstidningar har lagts ut mer och mer på nätet 

och att människor läser dem oftare där. Han anser att det inte har gjort att 

papperstidningen har försvunnit, men däremot har läsandet av papperstidningar minskat 

avsevärt och läsandet av nyheter på olika tidningswebbplatser har ökat. Det var med 

populariseringen av World Wide Web kring 1995 som miljontals amerikaner började 

läsa nyheter online. Boczkowski (2004, s. 1) menar att dagstidningarna känner idag 

press över att utnyttja tryckverksamheten och samtidigt vara nytänkande och innovativa 

inom de icke tryckta medierna. Internettidningen blir därför ett avgörande fall i hur 

etablerade medier hanterar den nya tekniken.  

 

Samtidigt som Hedman påstår (2001, s. 298) att det är svårt för de flesta svenskar, som 

är ett bok- och tidningsläsande folk, att avstå från exempelvis papperstidningen just på 

grund av känslan som framkallas av att läsa en papperstidning, menar Holm (2011) att 

papperstidningen är ohjälplig då det gäller att rapportera i realtid, och att även 

webbsidor är långsamma i sin rapportering. Hon menar på att de nya sociala medierna 

är dagens snabbaste kanal för nyhetsrapportering. 

 

3.4.1 Nyhetsreportage 

Nyhetsartiklar och reportage är de viktigaste byggstenarna för dagstidningar då de bland 

annat ska på ett korrekt sätt återge en viktig händelse för sina läsare. Begreppet 

reportage anses vara diffust och en definition på ordet saknades fram till 1970-talet, då 

Elveson (refererad i Larsson 2001, s. 87-88) fastställde ordet som “en redovisning som 

återger en samtida verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta upplevelser 

registrerade inom ganska kort tid i det självupplevdes form samt med tidpunkt och plats 

väl preciserade.” 
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Författare till reportage bör försöka ge svar på frågorna Vad? Vem? När? och Var? 

Svaren på dessa frågor är grundstenarna i ett bra reportage (Larsson 2001, s. 89). Dessa 

frågeställningar är nödvändiga för att klargöra sammanhanget och nyheten för läsaren 

(Bergström 2007, s. 38-39). Nyhetsreportage är vanligtvis uppbyggda av en rubrik, en 

ingress, mellanrubriker, brödtext, bild, bildtext och brukar ofta vara sändarorienterade 

då journalisten har stor makt att inkoda sitt budskap i texten. 

 

3.4.2 Rubrik 

Det är redigeraren på tidningen som ger artiklarna form. Det ska först av allt gå att sätta 

en rubrik på texten. Hur bred rubriken ska vara och vilken stil och grad den ska ha 

bestämmer redigeraren efter att ha läst artikelns brödtext (Larsson 2001, s. 149-150). 

Hellmark (2004, s. 83) hävdar att en bra rubriksättning inte bör ta upp fler än fyra 

rader för att inte upplevas som svårläst eller otydlig. Rubriken ska även ha korta, 

slagkraftiga ord. En bra rubrik fångar läsarens uppmärksamhet och väcker intresse för 

den publicerade artikeln (Larsson 2001, s. 149-150). 

 

I artiklar förekommer även mellanrubriker som har samma uppgift som alla andra 

rubriker. De ska alltså tala om vad texten innehåller och samtidigt locka till läsning. 

Förutom detta har de även stor betydelse för sidans utseende och har en typografisk 

uppgift (Larsson 2001, s153). 

 

3.4.3 Brödtext 

För att kunna skapa ett fullständigt nyhetsreportage krävs det bland annat en välskriven 

brödtext. Hellmark (2004, s. 159) beskriver en brödtext som huvudmassan av text, 

exklusive rubriker, bilder och noter, i en trycksak. 

 

Ett reportage med tillhörande brödtext kan utformas på många olika sätt. När sidorna 

ska placeras ut på tidningens sidor behövs det en layout som komponerar sidorna på så 

sätt att de blir estetiskt tilltalande och effektiva för läsarens tolkningsprocess (Larsson 

2001, s. 163).  
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3.4.4 Ingress 

Ingressen är det stycke som inleder en tidnings- eller tidskriftsartikel (Hellmark 2001,  

s. 118). En ingress är en nyhetsartikels början och ska omedelbart informera om 

berättelsens viktigaste innehåll på inte fler än 40 ord. Den har vanligtvis en större 

typgrad eller typografisk utformning än resten av artikeln och bör vara typografiskt 

tilltalande. Läsaren ska med en enda blick kunna fånga innehållet i en ingress (Larsson 

2001, s. 14). 

 

3.4.5 Iscensättning 

Redigerarens arbete på tidningen påminner i flera avseenden om det arbete som utförs 

av en regissör. Iscensättning av innehållet är ett avgörande steg i hanteringen av nyheter 

på en redaktion. Det handlar om att skapa dramaturgi och kunna hantera en mångfaldig 

retorik. Redigeraren ska kunna välja tonläge och uttrycksform för att skapa spänning 

och ge liv åt berättelsen och samtidigt locka mottagaren till läsning. Iscensättningen av 

den tvådimensionella tidningssidan kräver ett verbalt språk och ett bildspråk. 

Kopplingen mellan verbalt språk och bildspråk sker genom integrering av text och bild 

som kompletterar varandra, och även kan ladda eller avladda varandra (Hansson et al. 

2006, s. 132-133). Detta tredje språk där bild och text samspelar med varandra kallas 

även för verbovisuell kommunikation (Bergström 2007, s. 286).  

 

3.5 Teoretiskt sammandrag 
De olika delarna i teoriavsnittet ska förberedda läsaren med kunskaper om viktiga 

begrepp och teorier, samt skapa en helhet som ska ligga till grund för att besvara 

frågeställningarna och uppfylla syftet. En viktig poäng att ta med sig från teoriavsnittet 

är att traditionell masskommunikation från en början har varit enkelriktad, medan nya 

förmedlingsformer inom kommunikationen är mer interaktiva (McQuail 2010, s. 40). 

Jämför man dagstidningen i tryckt form med dagstidningen i digital form kan man 

tydligt se att den digitala tidningen är mer interaktiv genom att bland annat tillåta 

användaren att själv välja hur denne vill hoppa mellan det presenterade innehållet och 

försvagar samtidigt den journalistiska normen ”vi skriver, du läser” (Deuze refererad i 
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Karlsson 2006, s. 35), medan den trycka tidningen begränsar interaktiviteten. Idag är en 

tvåvägskommunikation mer önskvärd då mottagarens deltagande är avgörande för en 

effektiv kommunikation.  

 

Andra viktiga aspekter för effektiv kommunikation är de visuella intrycken och 

framförallt kombinationen bild och text. För att lyckas nå ut med sitt meddelande och 

skapa en önskvärd kommunikationsprocess måste man kunna locka mottagaren med rätt 

visuell kombination av bild och text, och inte minst en informativ formgivning som gör 

det enkelt för läsaren att ta till sig innehållet som presenteras på sidan. Viktiga 

förutsättningar för all visuell kommunikation är att någon i första hand ska ha någonting 

väsentligt att meddela, samt att man använder sig av ett medium som förmedlingskanal 

mellan sändaren och mottagaren. Den visuella presentationen bör anpassas efter mediet. 

Rätt val och användning av färg och typografi är nödvändig för att nå ut med sitt 

budskap på rätt sätt. Samtidigt som en tidning bör behålla sitt formspråk för 

igenkänningens skull så bör den även anpassa sig efter det nya mediet, i det här fallet 

Ipaden, både vad det gäller form och sätt att kommunicera på.  

 

Samtidigt som nya tekniker tillåter interaktivitet och skapar konvergens så blir även 

denna förändring i kommunikationsmönstren en anledning till sociala förändringar. 

Tillkomsten av ett nytt medium till en kultur förändrar enligt Meyrowitz (1985, s. 36) 

funktionerna, innebörden och effekterna av tidigare medier. Trots att nya medier tycks 

omvandla kultur så gör de det genom att tillägga till skalan av kommunikationsmedel, 

än genom att förgöra gamla sätt att kommunicera på. Ipaden kommer således varken 

förgöra persondatorn eller tryckta läsmedier som tidningar och böcker. Däremot 

kommer säkerligen effekterna och funktionerna av den tryckta tidningen bli påverkade 

av det nya mediet framöver. 

 

En annan viktig aspekt att tänka på är att papperstidningen anses enligt Holm (2011) 

vara ohjälplig i att rapportera i realtid, samtidigt som Hedman (2001, s. 298) påstår att 

svenskar som är ett bok- och tidningsläsande folk skulle ha det svårt att avstå från den 
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fysiska papperstidningen trots sina brister. Ipade-applikationen DN+ blir därför mer 

som en förlängd arm av papperstidningen, men har egentligen i dagsläget inte möjlighet 

att ge en bättre realtidsrapportering av nyheter än papperstidningen, då ett nytt nummer 

av tidningen publiceras en gång om dagen. Trots det erbjuder DN+ funktioner som i 

realtid uppdaterade sportresultat och vädret.  
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4 Metod 

Syftet med denna forskningsuppsats är att studera den visuella kommunikationen i två 

utvalda mediekanaler, och hur dessa påverkar kommunikationsprocessen. Vi anser att 

en kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod för detta syfte, då man i 

kvalitativa analyser gör djuplodande undersökningar gällande relationer, processer och 

kvalitativa egenskaper (Ekström & Larsson 2000, s. 17). Studien är deskriptiv och 

komparativ, med inslag av explorativ forskning. Vi analyserar i grund och botten 

innehållet i de två utvalda kommunikationskanalerna, som en ansats till att hitta 

eventuella likheter och skillnader i kommunikationsprocessen beroende på form och 

läsformat av tidningen. 
 

4.1 Urval 
Dagens Nyheter är den utvalda dagstidningen som analyseras i denna studie för att 

tidningen är landets enda riksspridda morgontidning (Dagens Nyheter, 2010) och var 

dessutom först i Sverige med att distribuera sig genom en digital Ipad-applikation 

(Flores, 2010). Varför vi ville undersöka en dagstidning beror även på att 

kvällstidningar oftast fokuserar på skvaller medan dagstidningar är mer informativa. 

 

Dagens Nyheter utkommer med nytt nummer på daglig basis samtliga vardagar och 

helger om året, förutom vid högtider, i både tryckt format och digitalt Ipad-format. 

Tidningen har i september 2011 förändrat sin visuella presentation och form (Wilk, 

2011). Vi har därför lagt fokus på en djupare studie av den nya tidningen som är mer 

lättillgänglig för oss i jämförelse med den gamla tidningen. Vi har inte möjlighet att 

belägga vår studie i Stockholm där gamla tidningar finns tillgängliga. Den digitala 

versionen för Ipad har samtliga publicerade nummer tillgängliga från och med 

december 2010, då applikationen gjordes tillgänglig för allmänheten (Flores, 2010).  

 

Vi har valt att analysera papperstidningen och den digitala versionen av samma nummer 

utkomna under en veckas period för en mer omfattande studie, exklusive 
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helgupplagorna. Att vi analyserar en specifik vecka känns inte problematiskt då 

dagstidningen utgår från en given stomme utifrån vilken texter och bilder anpassas på 

sidan, även om rubriker, spalter och bilder varierar i längd och bredd. Vi anser alltså 

inte att resultaten skulle blivit annorlunda om våra utvalda avsnitt analyserades i 

föregående eller kommande veckors tidningsupplagor, så länge man analyserar 

dagstidningen i sin nya form. Vi studerar, analyserar och jämför 5 nummer av de båda 

utvalda formaten för att kunna dra slutsatser om den visuella presentationen. 

Sammanlagt studerar vi alltså 10 nummer av Dagens Nyheter.  

 

4.1.1 Studiens tidningskomponenter 

Dagstidningen är ett medium i ständig föränderlig form med ett utseende som tenderar 

att variera dagligen på ett kreativt sätt, även om stommen bakom det visuella är 

densamma. Det finns tre inslag som vi huvudsakligen jämför i de studerade 

tidningsutgåvorna: tidningens omslagssida, debattartiklar samt större artiklar och 

reportage. Dessa komponenter valdes således utifrån ett icke slumpmässigt urval för att 

de skiljer sig markant ifrån varandra. Förutom de utvalda komponenterna finns det även 

en rad andra avsnitt i tidningen som Ledare, Ekonomi, Familj, Insidan och så vidare. 

 

De utvalda komponenterna av tidningen analyseras utifrån teorier om visuell 

kommunikation och traditionell god typografi. Vi anser att dessa delar är mest 

föränderliga och skiljer sig tydligt ifrån varandra visuellt i typsnittval och 

rubriksättning. Inte minst är dessa delar av stor vikt både för mottagaren och sändaren, 

då sändarens intention är att uppmärksamma viktiga delar i tidningen så att 

mottagaren lätt kan ta till sig det viktigaste av innehållet. I vår analys kartlägger vi 

typsnittsval, satsyta med tillhörande kolumner och iscensättningen av innehållet. 
 

4.1.2 Obundet slumpmässigt urval 

Eftersom vi inte har möjlighet att gå längre bak i tiden än 8 veckor för att få tag på den 

tryckta tidningens tidigare upplagor blir ett större stickprov svårt att genomföra. Vi har 

tillgång till tidningar utkomna mellan vecka 9–17. För att välja ut en vecka för vår 
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studie av de för oss 8 tillgängliga veckorna fick vi använda oss av stickprovsmetoden 

obundet slumpmässigt urval för att slumpa fram en av dessa veckor. Slumpmässigt 

urval innebär att varje prov väljes ut slumpmässigt utifrån en urvalsram. Man bör först 

ställa upp en urvalsram och tilldela varje element i urvalsramen ett unikt nummer för att 

sedan slumpa fram ett nummer mellan det största och minsta numret man har att tillgå i 

urvalsramen (Deacon (red.) 2007, s. 48). 
 

Då vi ville att vårt material skulle vara taget från en hel vecka för en mer omfattande 

studie, fick stickprovet en urvalsram på 8 möjliga veckor där samtliga tidningsnummer 

var tillgängliga för vår studie. Vi numrerade veckorna i urvalsramen med varsin siffra 

mellan 1-8. Exempelvis blev vecka 9 tilldelad siffran 1, vecka 10 fick siffran 2 , vecka 

11 fick siffran 3 och så vidare. Med hjälp av en slumpgenerator slumpades nr 2 fram 

och vecka 10 blev den utvalda veckan för vår studie. Följande tidningsnummer 

analyseras i tryckt och digitalt format: 

 

Vecka 10, måndag 5 mars 2012 

Vecka 10, tisdag 6 mars 2012 

Vecka 10, onsdag 7 april 2012 

Vecka 10, torsdag 8 april 2012 

Vecka 10, fredag 9 april 2012 

 

 

4.2 Material 
Vi har empiriskt undersökt, analyserat och jämfört Dagens Nyheter i tryckt- och Ipad-

format. Huvudmaterialet har därför bestått av 5 upplagor av tidningen i diverse utvalda 

format, med 3 specifika inslag. Materialet har i första hand undersökts empiriskt och 

deskriptivt för att sedan analyseras teoretiskt med hjälp av den teori vi har att tillgå. 
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4.3 Innehållsanalys 

Utifrån en kvalitativ innehållsanalys arbetar vi mot att skapa en förståelse för och bygga 

upp en mer komplex helhetsbild av den visuella presentationen och hur den 

kommunicerar med sina mottagare inom en kommunikationsprocess. Innehållsanalysen 

intresserar sig enbart för det tydligt urskiljbara i ett meddelande och ska vara objektiv 

(Falkheimer 2001, s. 140-142). Den visuella presentationen är viktig för 

kommunikationsprocessen, då man måste ta hänsyn till mottagarens preferenser för att 

förstå hur god kommunikation bör förmedlas visuellt.  
 

Vår empiri- och analysdel består av en kvalitativ innehållsanalys där vårt huvudsakliga 

fokus ligger på hur den visuella presentationen anpassar sig i utvalda läsformat och hur 

det påverkar kommunikationsprocessen utifrån sin form. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är relevant i det avseendet att vi betraktar detaljer i den visuella 

presentationen med fokus på kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare. 

Vi analyserar hur den estetiska funktionen påverkar kommunikationen i meddelandet 

som sänds ut genom mediet. Med hjälp av denna analysmetod kan vi identifiera och 

finna grundläggande mönster som möjliggör en jämförande process mellan 

omslagssidan, debattartiklar och större reportage på två medier så att skillnader och 

likheter i kommunikationsprocessen blir tydliga.  
 

I första hand utför vi en kvalitativ innehållsanalys av de tre tidningskomponenter som 

har presenterats ovan. Utifrån teorier om hur vedertagen god typografi anses vara 

studeras och analyseras sedan läsbarhet, form, layout samt avkodningen av det visuella 

innehållet i vår jämförelsestudie. Ett synsätt är att beakta texten utifrån ordbilder, istället 

för enskilda tecken. Vi jämför teckengrader på olika rubriker, kartlägger ingressens 

form och typsnitt och jämför hur många spalter och kolumner tidningen i de båda 

läsformaten är uppbyggd av. Vi tittar noga på hur bilder och grafiska elementen är 

presenterade, om det finns sådana över huvud taget bland de komponenter vi jämför.  

Vi analyserar även den visuella presentationen som en helhet och undersöker om den 

följer ett givet mönster som är återkommande genom diverse utvalda läsmedier, samt 
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vilket läsformat som visar sig vara mest effektivt för kommunikationsprocessen utifrån 

sin form. Vi betraktar varje del i vardera format för sig för att empiriskt och teoretiskt 

bryta ner de element som är synliga för den visuella kommunikationen i 

kommunikationsprocessen. Dessa ställs därefter mot varandra i en jämförande studie 

som framhäver de mest tydliga skillnaderna i övergången mellan de två berörda 

läsmedierna. 
 

4.4 Metodkritik 

En del av den kritik som riktas mot mediekommunikationsforskning är att man än inte 

har utvecklat metoder för att undersöka datormedierade kommunikationer. Det blir då 

svårt att leta efter någonting, om instrumenten för letandet är outvecklade (Karlsson 

2006, s. 93-94). Den huvudsakliga kritik som kan vändas mot vårt metodinstrument är 

att en kvalitativ innehållsanalys bör följas upp med en kvantitativ analys för att kunna 

dra generaliserande slutsatser om en visuell kommunikationsprocess utifrån ett 

mottagarperspektiv. För en komplett studie bör exempelvis enkätundersökningar 

genomföras, där mottagare själva får chansen att besvara på frågor om hur de upplever 

den nya kommunikationskanalen i jämförelse med den gamla.  
 

Morris & Ogan (refererade i Karlsson 2006, s. 94) menar att en anledning till varför 

MKV-forskning delvis har ignorerat Internet och nya digitala tekniker är att de nya 

medierna passar illa in på de etablerade teorierna. De teorier som finns sedan tidigare är 

inte tillräckliga för att förklara nya medier och nya informationsteknologier. De teorier 

som vi har utgått från i vår analys kan därför vara bristfälliga i sin klarläggning av 

visuell kommunikation på ett nytt digitalt medium. Metoderna går även att ifrågasätta 

utifrån vårt perspektiv att se på den visuella kommunikationen. Vi är utbildade inom 

detta område och betraktar de visuella aspekterna utifrån våra egna preferenser. 

Utomstående med andra preferensramar och annorlunda synsätt kan betrakta det 

visuella utifrån andra ramverk. Resultatet kan därför påverkas av vår förförståelse om 

vad vi anser vara god typografi och vilka visuella intryck som vi anser vara mer 
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informativa och enklare att ta till sig. Det är inte heller möjligt att göra en allomfattande 

applicering då den visuella inblicken är högst individuell.  
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5 Empiri och analys 

5.1 Dagens Nyheter 

Papperstidningen har en rektangulär form, både i uppvikt och uppslagen form. I uppvikt 

form är tidningen stående rektangulär och har en bredd på 281 mm och en höjd på 397 

mm. Satsytan inom vilken nyhetsmaterialet presenteras består av en bredd på 250 mm 

och en höjd på 369 mm (se bilaga 1). I uppslagen form är tidningen liggande 

rektangulär och mäter 562 mm på bredden, samt har en bestående höjd på 397 mm. De 

5 papperstidningar vi jämför i studien består av 31-48 sidor var, exklusive 

DN.Stockholm-, DN.Sport- och DN.Kultur-bilagorna.  

 

En högersida i tidningen har en innermarginal på 9 mm, yttermarginal på 22 mm, 

marginal i överkanten på 11 mm och en undre marginal på 14 mm (se bilaga 2). Enligt 

Koblancks (2003, s63) tumregel angående relationen mellan marginaler är tidningens 

marginalproportioner ganska behagligt satta utifrån ett traditionellt synsätt. Hon menar 

däremot att innermarginaler som är för smala kan göra texten närmast ryggen svårläst. 

En innermarginal på 9 mm i relation till en yttermarginal på 22 mm kan upplevas som 

smal, men texten närmast ryggen upplevs inte som svårläst i papperstidningen. 

 

Tidningens stomme är uppbyggd av 18 kolumner med en bredd på 9,57 mm per 

kolumn, och ett kolumnmellanrum på 4 mm (se bilaga 3). De 18 kolumnerna verkar 

som en bas för redigeraren att utgå ifrån och ger möjligheter till variation inom en fast 

ram. Artiklarna är strukturerade på olika sätt beroende på sitt innehåll och mängden 

text. Spaltsystemet och spaltbredden varierar beroende på artiklarnas olika teman. Stora 

samhällsreportage följer vanligtvis ett femspaltssystem per sida, medan debattartiklarna 

består av ett slags fyrspaltssystem även om alla spalter inte är lika breda (se bilaga 4). 

Av tradition brukar spalter för det mesta vara lika breda, men Koblanck (2003, s. 63) 

påstår att de inte behöver vara det, snarare att olika breda spalter åstadkommer ett mer 

varierat och spännande intryck.  
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Dagens Nyheter är uppdelad i ett antal olika fragment. Tidningen består av en 

omslagssida, Ledaresidor, Debatt, Nyheter, Världen, Ekonomi, Familj och Insidan. 

Olika avsnitt i tidningen följer olika färgscheman. Översiktligt kan man se att Ledare, 

Debatt, Nyheter och Världen är röda, Ekonomi är turkos medan Familj och Insidan är 

ljusblåa. Tidningens huvudfärg är röd, vilket är lätt att se. Röda färger brukar aktivera 

hjärnan, medan blågröna nyanser lugnar (Bergström 2007, s. 256). I effektiv visuell 

kommunikation måste färger vara funktionella och bör användas för att attrahera, skapa 

stämning, informera, strukturera och pedagogisera. I en tidskrift hjälper olika färger 

läsaren att hitta rätt. Rött signalerar vanligtvis krönika medan blått vanligtvis signalerar 

reportage (Bergström 2007, s. 258). Eftersom Dagens Nyheter använder rött som en 

genomgående profilfärg är både krönikor, debatter och reportage röda, medan blått 

förekommer mer inom sektioner rörande livsstil. Färgerna återkommer sedan i vinjetter 

och rubriker i respektive sektion. Som läsare upplever man dessa färgindikerade 

indelningar som väldigt strukturerade och behagliga. Genom tidningen i sin helhet ser 

man även tydligt att alla citat fetmarkeras med ett horisontellt rött streck i varierande 

längder. Detta fungerar mycket väl som en tydlig markering för citaten som bör skilja 

sig från resterande textelement på sidan. 

 

Papperstidningen använder sig av två olika typsnitt i olika tjocklekar beroende på vad 

texten förmedlar och vilken sektion den representerar. Hur de olika typerna appliceras 

beror på kontextualitet och tema. Arrangemanget av text är av yttersta vikt då det skapar 

en kommunikationsprocess mellan en sändare och mottagare (Bergström 2007, s. 132). 

Huvudtypsnittet som används i vida omfång i tidningen gör sig synlig i bland annat 

brödtexter och de flesta viktiga rubriker. Typsnittet tillhör typsnittsfamiljen antikva och 

går under namnet Publico. Man måste ta hänsyn till produktionsmetoder och 

papperskvalitet när man väljer typsnitt som ska lämpa sig väl för en dagstidning 

(Koblanck 2003, s. 173). I papperstidningen används Publico endast i två typvikter, 

Publico Regular och Publico Bold. Antikvan lämpar sig alldeles bestämt bäst i löpande 

text i tidskrifter och böcker. Bokstavskonstruktionen är då mer dynamisk och 

framåtsträvande i rörelse med läsriktningen, vilket gör det lättare för ögat att följa texten 
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(Hellmark 2004, s. 26). Publico Regular används ospärrad i brödtext vilket Koblanck 

(2003, s54) påpekar är det vanliga bokstavsavståndet vid lästext. Hellmark (2001, s. 82-

83) menar också att spärrning av brödtext slår sönder ordbilden, vilket då försvårar 

avkodningen av text i läsprocessen och aldrig bör användas vid gemena 

bokstavskombinationer. Typgraden för brödtext är satt i 9 punkter med ett 

radmellanrum på 11 punkter, vilket ger 2 punkter luftmellanrum mellan 

bokstavsraderna. Detta befrämjar läsbarheten (Bergström 2007, s. 134).  

 

Det andra typsnittet som används i tidningen tillhör typsnittsfamiljen linjärer och går 

under betäckningen Guardian Headline Sans. Det används i rubriker för kortare texter, 

ingresser i vissa nyhetsartiklar, faktarutor och i citat på debatt- och ledaresidorna. 

Typsnittet används i tre typsnittsversioner, Guardian Headline Sans Regular, Guardian 

Headline Sans Thin och Guardian Headline Sans Bold. Typsnittet är av en enklare 

bokstavskonstruktion med minimal skillnad mellan grund- och hårstrecken. Enligt 

Hellmark (2004, s. 27) lämpar sig linjärtypsnitt sig väl i rubriker, mellanrubriker, 

kortare textgrupper och bildtexter. Linjärer är även mer lämpliga i diagram och grafik 

än antikvor.  

 

5.1.1 Omslagssidor 

En överskådning av de 5 utvalda omslagssidorna tyder på att ett tydligt mönster med 

femspaltssystem ligger bakom omslagen. Dock är inte femspaltssystemet lika tydligt på 

tisdagens nummer (se bilaga 5), då en bild har lagts över tre spalter med en bildtext som 

inte följer femspaltssystemet. Tidningshuvudet på omslaget är alltid markerat med 

tidningens logotyp “Dagens Nyheter”, i versal och i typsnittet DN Bodoni. Under 

logotypen förekommer svarta och oftast röda block som lyfter fram tidningens 

huvudfärg, med innehållstexten i vitt. Detta ger enligt Koblanck (2003, s. 139) starka 

effekter som får orden att framträda, vilket kan vara effektivt om man vill ge en översikt 

över och uppmärksamma vissa artiklar och krönikor. Dessa block kallas för moduler 

och en uppsättning av flera moduler benämns som hyllor. Modulerna brukar vanligtvis 

uppmärksamma kulturkrönikor och andra kulturrelaterade artiklar. Typsnittsversioner 



 

  42 (62) 
 

som används i dessa block är Guardian Headline Sans Bold i rubriker och Guardian 

Headline Sans Thin i resterande text. Den övre delen av omslaget med hyllorna bryter 

mot det genomgående femspaltsystemet på omslagen och skapar disharmoni, mot den 

annars rådande harmonin genom tidningen. Enligt Bergström (2007, s. 289) gör detta 

mottagaren uppmärksammad och mer lockad till att ta emot informationen.  

 

Omslagssidan av en dagstidning bör snabbt informera om vad som har skett det senaste 

dygnet (Koblanck 2003, s. 173). Här framgår det tydligt vilken nyhet som är mest viktig 

och relevant för dagen med feta rubriker i Publico Bold. Mindre viktiga rubriker som är 

relevanta för de större rubrikerna är satta i Guardian Headline Sans Thin och markeras 

med en fet röd punkt som en tydlig ingång (se bilaga 6). I huvudnyheten förekommer 

oftast en bild som kompletteras med en stor rubrik. De olika visuella insatserna knyts 

samman med varandra och skapar en insiktsfull kombination av text och bild som ger 

en medryckande känsla och skapa nyfikenhet hos läsaren. 

 

Visserligen använder de 5 valda numren olika förhållningssätt för att utmärka viktiga 

nyheter, men man ser tydligt vilken nyhet som får störst plats med en fet rubrik och 

dramatisk bild. Stora svarta rubriker drar till sig uppmärksamhet och dramatiska bilder 

fångar blicken (Koblanck 2003, s. 173). Mottagarens deltagande och medagerande är 

avgörande för en effektiv visuell kommunikation, och nyckeln till en sådan 

kommunikation är just samspelet mellan bild och text. Detta samspel bör skapa en 

helhet som mottagaren finner lockande (Bergström 2007, s. 300-301).  

 

Huvudnyheterna tenderar att ligga över minst 3 spalter, men i vissa upplagor kan ett 

stort reportage löpa över upp till 5 spalter. På måndagens omslag framhävs den 

viktigaste nyheten om Putin med rubriken “President igen – men segern fläckas av 

fusk”, genom att bild med tillhörande rubrik och text har delats upp över fyra spalter (se 

bilaga 6). Andra relevanta nyheter för dagen utgår från de resterande spalterna och är 

uppdelade i kortare pufftexter mellan 1–2 spalter. Det ganska ovanliga 

redigeringsformen med en nyhet uppdelad över 5 spalter förekommer på bland annat 



 

  43 (62) 
 

fredagens omslag (se bilaga 7) där ett stort reportage om tsunamin i Japan ett år senare, 

uppmärksammas med före- och efterbilder. Här har även de svarta och röda modulerna 

med puffar för kulturinnehållet i tidningen eliminerats och gett all plats och 

uppmärksamhet till det omfångande reportaget om tsunamin. Däremot finns fem korta 

spalter längst ner med översiktlig information om artiklar i tidningen inom Nyheter, 

Ekonomi och Kultur.  

 

5.1.2 Debattartiklar 

De berörda debattartiklarna i denna studie följer samma mönster och har ett liknande 

upplägg i sin formgivning. Rubrikerna framträder i form av utvalda citat från 

debattartikeln och flyter över samtliga kolumner på sidan (se bilaga 8, 10), förutom i 

onsdagens nummer där två debattexter har redigerats på samma sida (se bilaga 9). 

Rubrikerna i dessa tidningsavsnitt är satta i Publico Regular i 64 punkter med ett 

radavstånd eller kägel på 62 punkter. Rubriker, till skillnad från brödtext, bör sättas på 

underkägel då det kan finnas risk för att ljusrummet mellan raderna kan se för stort ut 

(Hellmark 2004, s. 32). 

 

Genomgående för rubrikerna i detta avsnitt är även att de inte tar upp fler än 2 rader, 

vilket Hellmark (2004, s. 83) menar är en bra rubriksättning. Rubriker bör maximalt 

vara 4 rader långa för att inte bli svårlästa och otydliga. Under titeln framgår ett rejält 

luftmellanrum innan ingressen. Även ingressen flyter över samtliga kolumner på sidan, 

förutom i onsdagens nummer. Ingressen är satt i 17 punkter med en kägel på 20 punkter. 

Typsnittet är även här Publico Regular, med första meningen fetmarkerad som en tydlig 

ingång till texten. 

 

Debattsidorna har en icke traditionell spaltindelning med spalter i olika bredder. De 3 

bredaste spalterna har en bredd på 64 mm med ett bestående spaltmellanrum på 4 mm, 

medan den mindre spalten som förekommer på alla debattsidor har en bredd på 47 mm. 

Den smala spalten brukar innefatta citat med feta, horisontella röda streck som 

indikatorer. Där brukar även repliker och ibland bakgrund om sakfrågan 
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uppmärksammas. Ett inslag i dessa debattartiklar är även att en slags faktaruta med 

benämningen “I korthet” förekommer längst ner i sista breda spalten, markerat med ett 

rött fält.  

 

Strax innan brödtexten börjar, presenteras skribenten med en avbildning i form av ett 

fotografi satt i en cirkulär form med 20 mm i diameter, samt dennes namn och titel 

direkt under grafiken. Brödtexten startar med en tydlig ingång i form av en fet anfang, 

som på ett effektivt och elegant sätt markerar början av texten (Bergström 2007, s. 139). 

Anfangen är satt i Guardian Headline Bold för en tydlig kontrast mot brödtexten och 

den relativt smala rubriken.  

 

5.1.3 Reportage 

Reportagen i vår studie följer som alla andra sidor i tidningen 18-spaltssystemet som en 

bas. Vid en första anblick ser artiklarna lika ut, men vid en närmare analys ser man 

tydliga skillnader vad gäller spaltbredd och spaltuppbyggnad. Sidorna brukar innefatta 

en större artikel och en eller flera kortare artiklar av mindre vikt (se bilaga 11-12). För 

att skilja dessa texter åt används vertikala och horisontella svarta streck i 1 pixelstorlek 

(se bilaga 14-15). Om artikeln är omfattande kan hela satsytan fyllas med ett helt 

reportage (se bilaga 13).  

 

Huvudreportaget i fredagens nummer på Världen-avsnittet tar störst plats då den anses 

vara extra viktig (se bilaga 15). Artikeln med rubriken “Ashton har inte fått EU-

frågorna att lyfta” är uppdelad i tre spalter med 47 mm i bredd och innefattar även en 

faktaruta med en bredd på 30 mm. Spaltbredden i större reportage är densamma på alla 

större nyhetsartiklar, medan faktarutan varierar i bredd mellan 30 mm och 47 mm. 

Reportagen följer till viss del en återkommande rytm, men mönstret bryts beroende på 

hur bilderna och texten hanteras utifrån olika materialmängd och plats inom satsytan. 

Bergström (2007, s. 234) menar att en allt för rytmisk känsla får mottagaren att tappa 

intresset. Det gäller att stimulera mottagaren för att nå ut med sitt budskap.  
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5.2 DN+ 

Den digitala Dagens Nyheter-applikationen för Ipad har alltid en stående rektangulär 

form och heter DN+. Tidningen har en bredd på 9,7 tum vilket innebär 149 mm. Den 

direkt synliga höjden är 196 mm, dock kan artiklarna vara potentiellt oändliga och 

reglerbara på höjden med hjälp av ett scrollsystem. Satsytan inom vilken 

nyhetsmaterialet presenteras i applikationen består av en bredd på 138 mm och en 

reglerande höjd beroende på innehållets längd. Applikationens marginalproportioner 

skiljer sig markant mot papperstidningen med en vänstermarginal på 5 mm, 

högermarginal på 3 mm exklusive scroll, marginal i överkanten på 5 mm och en 

varierande undre marginal på 5-7 mm. Det stör emellertid inte läsprocessen då 

läsplattan har breda marginaler på sin skärm som lämpar sig väl till att hålla i när man 

läser en tidning. Breda marginaler på applikationen hade alltså varit onödiga.  

 

Den digitala tidningens stomme är uppbyggd av 3 huvudkolumner med aningen 

varierande bredd (se bilaga 20). Första spalten på vänster sida är alltid smalare och har 

en bredd på 40 mm. De två resterande spalterna har båda en bredd på 43,5 mm genom 

samtliga Ipad-upplagor. Kolumnmellanrummet är 5 mm mellan alla kolumner. Bortsett 

från de 3 distinkta kolumnerna kunde vi inte tyda några mindre spalter som redigeraren 

använder för variation på spaltbredder. 

 

Typsnittsvalen är av yttersta vikt vid produktion av dagstidningar. Man måste ta hänsyn 

till typografin som framhäver den stora mängden text som appliceras (Koblanck 2003, 

s. 173). DN+ använder sig av precis samma två typsnitt som papperstidningen, en 

antikva i form av Publico som brukas i längre texter och linjären Guardian Headline 

Sans i vissa ingresser och kortare texter. Antikvor är enligt Hellmark (2004, s. 26) en 

ypperlig typsnittsfamilj som lämpar sig väl för tidskrifter.  

 

Då DN+ är en digital publikation på Ipad bygger allt material på pixelgrafik, det vill 

säga små punkter inbyggda i skärmen som bildar tecken och bilder. Bergström (2007,  
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s. 129) påstår att en antikva bör ha robusta detaljer för att ha möjlighet att appliceras på 

skärm, samtidigt som den även ska fungera i mindre typgrader. Subtila och delikata 

bokstavsformer i vanlig textstorlek har enligt Bringhurst (2004, s. 193) ingen chans på 

digitala skärmar. Enligt honom är teckenformer skapade för tidningar och skyltar mest 

sannolika att överleva på skärm. Publico känns bastant och karaktäristisk med sina väl 

markerade serifer och grund- och hårstreck som tydligt skiljer sig ifrån varandra. 

Typgraden på brödtexten i applikationen satt i Publico är 10 punkter, med en kägel på 

12 punkter vilket är väldigt traditionellt ur typografiskt synsätt. Linjärer lämpade för 

skärm bör enligt Bergström (2007, s. 129) ha öppna och breda teckenformer som ger ett 

luftigt och jämnt uttryck. Guardian Headline Sans fungerar därför perfekt som 

komplementtypsnitt på Dagens Nyheter-applikationen med sina öppna bokstavsformer 

som gör texten lättläst även i mycket små typgrader. Typsnittet varierar i teckengrad 

beroende på var den appliceras. 

 

5.2.1 Digitala omslagssidor 

Omslagssidorna pryds av en tydligt applicerad logotyp som flyter över samtliga 

kolumner inom satsytan. Logotypen ihop med dagens datum är alltid placerad på en vit 

bakgrund för att ge ett tydligt intryck (se bilaga 16). Under den vita rutan som innefattar 

logotyp och datum, följer en svart platta som presenterar en kort förklaring av den 

viktigaste nyheten och hör alltid ihop med den stora bilden på omslaget. Till skillnad 

från papperstidningen brukar den digitala upplagan alltid ha en bild och en stor rubrik 

på omslaget. Den stora rubriken är i Publico, medan de mindre rubrikerna är i Guardian 

Headline Sans och har den röda punkten som ingång gemensamt med papperstidningen 

(se bilaga 18). Däremot kan de röda prickarna byta färg om den bakomliggande bilden 

är röd (se bilaga 16). På vissa omslag förekommer också enbart bild och rubrik med en 

förklarande kort ingress berörande nyheten (se bilaga 17). Ett alternativt omslag är 

fredagens nummer, som precis som på papperstidningen uppvisar en före- och efterbild 

som skapar en nyfikenhet med stor rubrik i mitten (se bilaga 19). 

 

De studerade omslagen för studien följer alltså samma mönster med fokus på en 

huvudnyhet som tar upp hela omslaget. Bilden som löper över hela sidan tar inte hänsyn 
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till satsytan heller och går utanför dess ramar. Det anses inte vara problematisk då den 

digitala tidningen inte behöver anpassa sig efter tryckpressmarginaler. Bilduppläggning 

av detta slag i kombination med en kraftig rubrik förmedlar dessutom effektivt en 

dramatisk känsla. Omslaget blir däremot mindre estetiskt tilltalande när redigeraren har 

en liggande rektangulär bild att tillgå, då det skapas tomma ytor som ifylls med svart 

färg (se bilaga 18). Vi anser att det stjäl fokus från omslagsbilden. 

 

Man kan se en tydlig konvergens mellan dagstidningen och digitala medier. Ett exempel 

på en sådan konvergens är applikationstidningens omslag där mottagaren har möjlighet 

att med ett tryck på huvudnyhetens rubrik gå direkt till den berörda nyhetens reportage, 

utan att behöva bläddra igenom ett antal sidor innan.  

 

5.2.2 Digitala debattartiklar 

På Ipad-applikationen förekommer alltid endast en debattartikel per sida. Skribenten får 

ordet och fokus ligger endast på denna person. Det finns inga andra kringliggande texter 

eller detaljer på sidan som inte berör artikeln. Mottagaren behöver med andra ord inte 

lockas bort av andra texter. Rubriker och ingresser i dessa artiklar löper över hela 

satsytans bredd och brukar variera i storlek (se bilaga 20-22). Rubriken är satt i Publico 

Regular och löper inte över fler än 3 rader, vilket anses vara en korrekt rubriksättning 

enligt Hellmark (2004, s. 83), då man bör ha maximalt 4 rader i en rubrik. Därefter 

följer en längre ingress i artiklarna, som ger läsaren möjlighet att med en enda blick 

kunna fånga innehållet (Larsson 2001, s. 14). Även dessa är satta i Publico Regular, 

med första meningen i fet variant, som i papperstidningens debattartiklar. Andra likheter 

som digitala debattartiklar delar med papperstidningens debattartiklar är att skribenten 

presenteras med en bild i cirkulär form, citat är markerade med röda horisontella streck 

och att brödtexten påbörjas med en fet anfang i Guardian Headline Bold. Citat och 

andra faktatexter ligger alltid i den smalare spalten på vänster sida. Varje nytt stycke i 

tidningen markeras med ett fyrkants indrag vilket är den mest bekanta tillämpningen vid 

begynnelse av ett nytt stycke (Hellmark 2004, s. 52).  
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5.2.3 Digitala reportage 

Reportage byggs upp på starka effekter, stora svarta rubriker och dramatiska bilder som 

fångar uppmärksamheten (Koblanck 2003, s. 173). Dramaturgi kan endast uppstå i 

medvetenhet kring applicering av bild och text. Denna typ av formgivning återges 

genom de flesta reportage i tidningen, då redigeraren arbetar mycket med bilder och 

rubriker för att locka till läsning. 

 

De betraktade reportagen i vår studie följer spaltsystemet på 3 kolumner, som alla andra 

artiklar i applikationen, med brödtext i de två bredare kolumnerna samt citat och 

faktarutor i den första smalare kolumnen. Spaltarrangemanget med texter och bilder 

skapar både harmoni och disharmoni. Harmoni i det avseendet att reportagen följer 

samma uppbyggnad genom samtliga avsnitt i tidningen och skapar en god och 

informativ journalistik, disharmoni i det avseendet att rubrik och bilder flyter över 

samtliga spalter medan brödtexten förhåller sig till de två vänsterställda kolumnerna, 

vilket skapar uppmärksamhet (Bergström 2007, s. 288). Reportagen har en 

genomgående form där bilderna oftast presenteras överst (se bilaga 23-26). Bildtexter 

förekommer i Guardian Headline Sans, rubrikerna är satta i Publico som de flesta andra 

rubriker, medan ingresser i nyhetsreportage brukar vara satta i Guardian Headline Sans. 

Detta skapar en tydlig kontrast och läsaren blandar inte samman debattartiklar med 

reportage utifrån den visuella formen, trots att båda följer exakt samma spaltsystem. 

Faktarutor och annan trivial information förekommer i den smala vänsterkolumnen, så 

som i debattartiklarna. Brödtexten är till skillnad från debattartiklar satt med 

marginaljusterad högerkant, vilket är relevant då raderna innefattar ca 65 tecken. Allt 

mellan 45-75 tecken betraktas allmänt som en tillfredsställande radlängd för texter satta 

i antikvatypsnitt. Ideallängden anses vara 66 tecken (Bringhurst 2004, s. 26). 
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6 Slutsats 

Den här delen av uppsatsen är en sammanställning av den empiri och de teorier vi har 

att tillgå för en jämförande studie. Här kartlägger vi den visuella presentationen av 

Dagens Nyheter och besvarar studiens frågeställningar. 

 

Båda läsformaten av tidningen har stora likheter i sin visuella presentation, såväl som 

skillnader. Trots skillnaderna ser man tydligt att det är en upplaga av Dagens Nyheter 

man läser, oavsett om man håller i den tryckta tidningen eller den digitala applikationen 

på Ipad. Meyrowitz (1985, s. 33) hävdar att medier som tidningar och radiostationer 

bör anpassa sig till människors behov för att fortsätta existera. Formelementen som 

finns i papperstidningen har effektivt överförts till den nya digitala mediekanalen och 

vidareutvecklats på ett passande vis för den digitaliserade kulturen, samtidigt som 

tidningen har behållit sin grundläggande form. 

 

Samma formspråk brukas genom båda tidningsversionerna i val av typsnitt, färgkoder, 

bilder, ingresser och logotyp, även om de typografiska elementen förekommer i olika 

typgrader och typvikter. Det är viktigt att skapa en familjär känsla för regelbundna 

läsare på det nya läsmediet. Med små enkla medel skapas en återkommande form som 

läsaren kan relatera till och känna igen sig själv i, samtidigt som nya interaktiva 

lösningar och en enklare layout skapar en ny slags spänning som lockar till läsning. 

 

6.1 Den visuella presentationen av Dagens Nyheter och DN+ 
Genom den kvalitativa innehållsanalysen kan vi se en kartläggning av dagstidningens 

grundläggande form. Övergripande för de båda läsmedierna är att dagstidningen 

använder sig av samma två typsnitt genomgående för båda versionerna av tidningen. 

Logotypen är densamma för båda medierna, satt i typsnittet DN Bodoni på en vit 

bakgrund och löper över samtliga kolumner inom satsytan. Man kan även se likheter i 

utformningen av de olika avsnitten på båda medierna. Debattartiklar formges 

exempelvis utifrån samma principer på Ipad-applikationen som i papperstidningen, även 
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om teckengraderna är olika. Båda läsmedierna presenterar omslagssidor, reportage och 

debattartiklar med samma typsnitt i rubriker och brödtexter satta i Publico. Markerade 

rader som anses vara viktiga för debattexten är satta i Guardian Headline Sans på båda 

medierna. Utformningen av citat och faktarutor följer samma principer för båda 

medierna med tydliga markeringar. Citaten markeras med ett tjockt horisontellt streck i 

rött, både i Ipad-applikationen och i papperstidningen.  

 

Det är allmänt känt i all förmedling av text, vare sig den är analog eller digital, att 

läsbarheten bör vara i fokus (Bringhurst 2004, s. 17). Dagstidningar och tidskrifter sätts 

vanligtvis i smala spalter med 7-9 punkter i teckengrad (Hellmark 2004, s. 27). 

Papperstidningen har en teckengrad på 9 punkter och en kägel på 11 punkter i all 

brödtext. En sådan sättning skapar fina ordbilder som underlättar läsprocessen och 

gynnar läsbarheten (Hellmark 2004, s. 32).  

 

Publico som brukas i längre texter har robusta detaljer som Bergström (2007, s. 129) 

menar är av yttersta vikt för att ett typsnitt ska fungera på skärm, samtidigt som det även 

lämpar sig utmärkt i små typgrader på tryckta medier. Seriftypsnittet kontrasteras av 

linjären Guardian Headline Sans i olika typvikter. En fet version av typsnittet används 

exempelvis för att framhäva anfanger i debattexter. Linjären Guardian Headline Sans 

fungerar mycket väl på skärm och i kortare texter i tryckt format. Typsnittet lämpar sig 

extra väl i mindre teckengrader med sina öppna bokstavsformer som gynnar läsbarheten 

på de båda berörda medierna. Genom att variera mellan en antikva och en linjär i 

rubriker och ingresser skapas ett elegant intryck som på ett enkelt sätt skiljer de olika 

avsnitten åt, med sin annars tämligen genomgående layout. Tidningens huvudmål är att 

informera och generera nyheter till sin omgivning (Bergström 2007, s. 38-39). Därför 

lämpar sig de båda typsnitten väl för de båda medierna då de anses vara läsvänliga.  

 

Upplägget och iscensättningen av innehållet i de olika studerade avsnitten följer också 

samma mönster med bilder som vanligtvis brukar vara placerade högt upp följda av 

rubrik, ingress och brödtext. Iscensättningen av innehållet är ett avgörande steg. Det 
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handlar om att skapa dramaturgi och kunna hantera en mångfaldig retorik. Redigeraren 

ska kunna välja tonläge och uttrycksform för att skapa spänning, ge liv åt berättelsen 

och samtidigt locka mottagaren till läsning. Detta sker genom integrering av text och 

bild som kompletterar varandra, och även kan ladda eller avladda varandra (Hansson et 

al. 2006, s. 132-133). På Dagens Nyheter ser vi främst att bilder och rubriker laddar 

varandra snarare än avladdar, då redigeraren är ute efter att ge ett dramatiskt intryck 

som lockar till läsning. Iscensättningen kräver också att avsändaren känner till 

mottagaren och formger materialet på så sätt att så lite brus som möjligt uppstår i 

kommunikationsprocessen, så att mottagaren utan svårighet kan uppfatta det inkodade 

budskapet. Genom båda tidningsformaten brukas en så kallad ”osynlig typografi” vars 

syfte är att verka som innehållets tjänare. Inga förstärkande element stör typografin då 

syftet främst är att informera (Bergström 2007, s. 122). Formen på dagstidningen är lätt 

att ta till sig och är utformad utifrån mottagarens preferenser. Informationen blir då 

enklare att tolka och förstå. Den estetiska funktionen förhöjer möjligheten av 

meningsskapandet, vilket gynnar hela kommunikationsprocessen.  

 

6.2 Visuella skillnader mellan de studerade medierna 

Bortsett från den mest uppenbara skillnaden med en tryckt version av tidningen i 

jämförelse med DN+ som är digitaliserad och framtagen för skärm, är den tydligaste av 

skillnader man ser spaltsystemet som skiljer sig avsevärt beroende på läsformat. 

Papperstidningen har ett mer öppet system med 18 kolumner där redigeraren fritt kan 

variera mellan olika spaltbredder och även variera layouten av innehållet på ett kreativt 

sätt, även om materialet måste disponeras utifrån den bestämda satsytan (Bergström 

2007, s. 216). Ipad-tidningen följer däremot 3 fasta kolumner som inte ger mycket frihet 

till variation av varken spaltbredd eller iscensättning av artiklarna med tillhörande bilder 

som oftast ligger högst upp. 

 

Papperstidningen har en fast satsyta både på höjden och bredden som redigeraren bör 

förhålla sig till, medan den digitala tidningen kan vara oändlig på höjden. Här kan man 

se ett tydligt skede av konvergens där gränserna för dagstidningens medieplattformer 
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har förändrats. Den nya kommunikationstekniken binder ihop de olika domänerna för 

kommunikation och förenar skriftspråk och bildspråk i det nya digitala samhället 

(Fidler, Dahlgren & Flew refererade i Hvitfelt & Nygren, s. 27). De egenskaper som 

beskriver nätjournalistiken bäst är potentiellt obegränsat utrymme och interaktivitet 

(Karlsson 2006, s. 14). En papperstidning är begränsad till ett visst antal sidor och en 

viss satsyta, medan den digitala tidningen i princip har ett obegränsat utrymme, även om 

den i det här fallet anpassar sig till satsytans bredd (Karlsson 2006, s. 36).  

 

Det tryckta ordet betonar vanligtvis idéer, medan de flesta elektroniska medier brukar 

understryka känslor, utseende och sinnesstämningar (Meyrowitz 1994, s. 57-58). 

Papperstidningen känns platt och livlös i jämförelse med DN+ som låter läsaren komma 

närmare på ett annat sätt. När Ipad lanserades ansåg Steve Jobs (refererad i Apple 2010) 

den var deras mest avancerade teknik som definierade en ny kategori av digitala enheter 

och tillät sina användare att ha en mer intim och intuitiv upplevelse. Varje sida i den 

digitala versionen av tidningen innehåller en artikel med tillhörande bilder och citat. Om 

det förekommer fler än en bild brukar de oftast läggas in i ett bildspel som aktiverar 

användaren och gör läsupplevelsen annorlunda gentemot det man upplever när man 

läser papperstidningen som har fasta bilder som ibland ligger över ett helt uppslag. Inte 

minst är bilderna mer klara och tydliga på skärm, vilket känns mer effektivt för 

avkodningsprocessen ur en visuell aspekt. Det kan emellertid verka mer effektivt att 

lägga en liggande rektangulär bild över två sidor för att skapa ett mer dramatiskt 

uppslag. Ipad-tidningen är begränsad till bilder med en maximal bredd på 149 mm och 

kan idag bara visa en sida i taget. 

 

Traditionell masskommunikation i form av tryckta dagstidningar är enkelriktad, medan 

nya förmedlingsformer inom kommunikationen är mer interaktiva (McQuail 2010,  

s. 40). Användaren har fått nya möjligheter till att orientera sig själv som den vill bland 

det presenterade innehållet och hålla sig uppdaterad på ett annat sätt. Exempelvis brukar 

DN+ uppdatera sportresultat och vädret med hjälp av en Internetuppkoppling, direkt i 

applikationen. Användaren har möjlighet att klicka sig fram till sådant som är av eget 
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intresse och se ett visst innehåll vid den tidpunkt som passar denne bäst. Den digitala 

tidningen är inte fysiskt bunden i tid och rum som papperstidningen. Visserligen finns 

möjlighet att införskaffa gamla nummer av den tryckta tidningen, men processen känns 

mindre omständlig på en Ipad, då det tar mindre än 30 sekunder att ladda ner ett 

gammalt nummer av tidningen direkt i tidningsapplikationen.  

 

Andra skillnader som utmärker den digitala Ipad-tidningen från papperstidningen är att 

redigeraren inte behöver ta hänsyn till ett strikt ramverk anpassat för en tryckpress, som 

kräver att bilder och text appliceras inom vissa ramar med satsyta och marginaler för 

tryck. Dessa krav kan begränsa informationen med tanke på att materialet måste 

appliceras inom satsytan, både på bredden och höjden. Den digitala versionen är 

visserligen begränsad i sin variation av layout men har ändå inte samma krav att strikt 

följa satsytan i uppläggning av bilder. Här kan bilder flyta ut till kanterna då de inte 

behöver ta hänsyn till produktionskraven med tryckmarginaler. Exempel på detta ser 

man tydligt på de digitala omslagen (se bilaga 16-19), där bilder fyller hela omslaget 

utan att hålla sig inom några tryckvänliga ramar. 

 

6.3 Förändringar inom kommunikationsprocessen och DN+ effektivitet 
Redigerare på den digitala applikationen arbetar mer harmoniskt genom hela tidningen 

och ägnar all yta till tidningens och artiklarnas innehåll, medan papperstidningen måste 

frigöra plats åt annonser och klämma in flera artiklar och bilder på samma sida. För att 

lyckas skapa en önskvärd kommunikationsprocess krävs det att redigeraren lockar 

mottagaren med rätt kombination av text och bild. För en sådan kommunikationsprocess 

är mottagarens deltagande och medagerande av yttersta vikt (Bergström 2007, s. 288-

301). Med tanke på denna teori kan mottagaren finna det svårt och ansträngande att 

koncentrera sig på rätt innehåll på en sida i papperstidningen. Det kan uppstå ett 

semiotiskt brus i avkodningsprocessen när mottagaren försöker avläsa en sida med ett 

bristfälligt utförande på grund av många olika innehåll, där artiklar och bilder 

konkurrerar med varandra. 
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Applikationen använder sig av en mer sparsmakad och luftig visuell form som inte 

kräver samma ansträngning av sina läsare under avkodningsprocessen. Fokus läggs på 

den presenterade artikeln på en egen sida, med tillhörande bilder inom ett bildspel. 

Kommunikationen mellan avsändare och mottagare blir på så sätt mer direkt, då hänsyn 

inte behöver tas till annat material än det som är relevant för sidan. Annonsernas 

avsaknad på artikelsidorna i Ipad-tidningen känns också gynnsam för den visuella 

kommunikationen.  

 

En annan viktigt aspekt för kommunikationsprocessen kan vara förkunskaperna man 

bör behärska för att kunna avkoda innehållet presenterat på ett visst medium. 

Papperstidningen är ett allmänt känt och väletablerat medium i vårt samhälle. 

Mottagaren har både kunskap och erfarenhet av hur ett sådant medium bör avkodas. 

Ipad-applikationen kräver däremot en annan sorts förkunskap för att mottagaren på rätt 

sätt ska kunna orientera sig inom och interagera med innehållet. Det förklaras 

visserligen på applikationens första sida om hur den digitala tidningen fungerar och hur 

man bläddrar bland bilderna i ett bildspel, men om man inte har kommit i kontakt med 

digitala medier tidigare och inte besitter den avkodningsförmågan kan kognitivt brus 

uppstå och kommunikationen kan gå förlorad. Förkunskaper är ytterst viktiga för att 

kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare ska fungera korrekt 

(Bergström 2007, s. 101). 

 

En annan nackdel med DN+ kan vara att tidningen distribueras genom mediet Ipad som 

en digital kanal, som i dagsläget känns limiterat. Surfplattan kräver inte minst en 

speciell avkodningsförmåga och utnyttjas i nuläget av en “elitklass” som har tid och 

resurser att få tillgång till det. Papperstidningen som däremot är mer tillgänglig för 

allmänheten tenderar att demokratisera en kultur enligt Innis, (refererad i Meyrowitz 

1985, s. 33-34) då fler har tillgång till samma material och information. 

 

Som tidigare nämnt behöver medier som tidningar anpassa sig till människors behov för 

att fortsätta existera (Meyrowitz 1985, s. 33). Detta betyder emellertid inte att äldre 
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medier behöver förgöras eller ersättas av nya, utan snarare att de kompletteras av de nya 

medierna som påverkar samhällets inställningar och attityder till de äldre medierna. 

Målet med DN+ var att bygga på med mer material, nya funktioner och mer 

interaktivitet i dagstidningen (Flores, 2010). De nya formerna av interaktivitet försvagar 

dogmen ”vi skriver, du läser” (Deuze refererad i Karlsson 2006, s. 35).  

 

Kommunikationen är inte längre enkelriktad, mottagaren är aktiv och interagerar. Det 

nya mediet arbetar med en förstärkning i rytmen där interaktion tydligt brukas. Bilder 

och texter positioneras harmoniskt och har inslag av interaktiva element som stimulerar 

läsaren. Mottagaren är högst delaktig i kommunikationsprocessen och blir stimulerad, i 

jämförelse med papperstidningen som ur kommunikativ synvinkel fortfarande känns 

relativt enkelriktad. 
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7 Slutdiskussion 

Studien och analysen av tidningens form tyder på att båda läsmedierna upplevs som 

lättlästa och harmoniska ur typografiska och visuella aspekter. Däremot upplever vi 

Ipad-tidningen som enklare och luftigare i sin form. Vi anser att applikationen DN+ har 

förenklat kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare i det avseendet att 

kommunikationen är mer direkt utan kringliggande textelement och annonser på samma 

sida, som kan skapa brus. Underlaget har förenklats med hjälp av bildspel och färre 

kolumner vilket vi anser underlättar avkodningsprocessen, samtidigt som konvergensen 

har skapat en grund för interaktion som gör läsaren mer delaktig. Det nya mediet har 

skapat nya vägar för kommunikation. En tydlig envägskommunikation har bytts ut mot 

en mer interaktiv tvåvägskommunikation där mottagarens delaktighet är viktig för 

kommunikationsprocessen. Det nya digitala mediet som är ett resultat av en konvergens 

av det trycka mediet och webbtidningen har skapat möjligheter för en ny slags 

interaktion som lockar till läsning och stimulerar mottagaren som påverkar 

avkodningsprocessen och blir mer än en “mottagare”. Mottagarna får genom mediet 

Ipad mycket mer än bara en dagstidning. Här kan de följa upp sportresultat och väder 

direkt i Ipad-tidningens sidor. Mottagarna kan återkomma till tidningen senare under 

dagen för att se hur resultaten har förändrats eller hur väderleken kommer att se ut.  

 

Dagstidningar känner idag press över att utnyttja tryckverksamheten och samtidigt vara 

nytänkande och innovativa inom de icke tryckta medierna (Boczkowski 2004, s. 1). 

Dagens Nyheter ligger i framkant som en nytänkande dagstidning med tanke på att de 

redan en vecka efter att Ipad lanserades i Sverige introducerade sin applikation DN+ 

(Flores, 2010) och säkrade sin plats i det digitala samhället. Dagstidningen känns attraktiv 

när den inte ignorerar nya tekniker och nya digitala förmedlingskanaler. Tidningen 

utökar modigt sin verksamhet och ger rum för en ny innovativ mediekanal utan en 

rädsla för att förgöra det konventionella tryckta läsmediet. Tillsatsen av ett nytt medium 

till en kultur förändrar samtidigt funktionerna, innebörden och effekterna av tidigare 

medier (Meyrowitz 1985, s. 35-36). Bekvämligheterna med DN+ är många vilket kan få 
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unga generationer som besitter avkodningsförmågan för en surfplatta och är uppvuxna i 

en digitaliserad kultur att föredra Ipad-tidningen före den tryckta, även om man 

värdesätter det tryckta mediet bland annat för känslan som framkallas av att bläddra i en 

fysisk dagstidning.  

 

Utifrån teorier om mediers påverkan på sociala strukturer i samhället kan den nya 

formen av digitalisering av dagstidningen bemöta värdig kritik. Ipad är ett relativt 

begränsat medium som i dagsläget inte når en stor allmänhet i samhället. Som tidigare 

nämnt kan medier som är limiterade och som kräver en speciell avkodningsförmåga 

segregera en kultur. Ett medieteoretiskt förhållningssätt till mediala förändringar menar 

på att medier kan ses som olika slags rum som kan inkludera och exkludera människor. 

Införandet av nya medier i en kultur omstrukturerar det sociala samhället på samma sätt 

som uppbyggnaden eller avlägsnandet av väggar i ett rum antingen isolerar och delar 

upp människor i grupper eller förenar dem (Meyrowitz 1994, s. 62). Det är inte heller 

att förglömma att tekniska apparat kräver vissa förutsättningar. En Ipad vore värdelös 

utan Internet, då man måste vara uppkopplad till nätet för att kunna ladda ner och 

uppdatera applikationer som DN+. Utifrån detta synsätt anser vi papperstidningen vara 

mer hållbar och portabel, även om man går miste om funktioner som DN+ erbjuder. 

 

Wadbring (2003, s. 18-19) ansåg för några år sedan att man inte riktigt visste vad som 

skulle bli tidningens femte fas, även om hon då förutsatte att gratistidningen hade 

potential till att bli tidningens femte fas. Hon menade att även om det uppkommer ny 

teknik, nya möjligheter och ny journalistik blir det inte per automatik en ny fas. Det 

krävs enligt Wadbring att det som uppstår är kvalitativt annorlunda mot det som tidigare 

har varit. Det måste uppstå en acceptans, spridning och ett genomslag inom branschen 

för att den ska bli betydelsefull. Vi skulle vilja påstå att distributionen av dagstidningar 

på ett relativt nytt medium som Ipad med all rätt kan benämnas som tidningens femte 

fas. Trots att spridningen av mediet inte är omfattande i vårt samhälle idag har 

fenomenet Ipad-tidning fått ett genomslag inom branschen. Alla slags tidningar och 

tidskrifter tävlar om att ta fram den mest interaktiva applikationen för sin tidning som 
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lockar nya och gamla läsare. De flesta etablerade tidningar finns idag i App Store, även 

om de inte var lika tidiga som Dagens Nyheter med att lansera sig själva på en 

surfplatta. Övergången från det analogt trycka till applikationsform kan även benämnas 

som dagstidningens tredje övergång; Dagens Nyheter 3.0. Vi anser övergången från 

traditionellt tryckt dagstidning till nättidning vara den andra avfattningen av 

dagstidningen, medan konvergensen mellan nättidningen och Ipad-tidningen är enligt 

oss den tredje och senaste framställningen av Dagens Nyheter.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att vår studie berikar många viktiga aspekter inom visuell kommunikation och 

typografi, men är främst avsedd att delge kunskap om hur en digital övergång ser ut när 

man väljer att bryta ny mark genom att gå från ett klassiskt dagstidningsformat till att 

anpassa sig efter den digitala skärmens förutsättningar.  

 

Ett nästa steg på vidare forskning kan vara att undersöka övergången genom en 

kvantitativ metod där man analyserar användares synpunkter och tankar kring den  

empiri som framgår i studien genom exempelvis en enkätundersökning. Detta för att se 

om allmänhetens syn på typografi och visuell kommunikation stämmer överens med de 

slutsatser vi har kommit fram till i studien. 
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