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Abstrakt 
 

Den här uppsatsen är en multimodal studie om sambandsmarkörer i journalistiska artiklar i tio 

svenska dagstidningar i ett tryckt format och på webben. Syftet har varit att undersöka vilka av 

markörerna inramning, avstånd, överlappning, visuellt rim och kontrast genom färg samt 

språkliga hänvisningar som förekommer, vilka likheter och skillnader som finns mellan 

användningen av markörerna i de två formaten samt vilka störningsmoment det finns som 

påverkar sambandsskapandet negativt och om störningarna är fler i något av formaten. Metoden 

har varit en kvalitativ analys och studiens resultat visar att samtliga markörer förekommer, men 

att inramning, avstånd och språkliga hänvisningar dominerar. Att fastställa om det finns fler 

störningsmoment i något av formaten har inte varit möjligt eftersom det när sambandet inom 

artiklarna störs, genom att samband skapas med annat innehåll som inte hör artiklarna till, i 

båda formaten finns andra sambandsmarkörer närvarande som motverkar störningsmomenten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Vi lever i ett samhälle där vi varje dag möter många olika typer av texter. Det kan vara allt från 

en artikel i morgontidningen, en lärobok i skolan eller en turistbroschyr till reklamannonser och 

informationstexter på internet. Med tiden har det blivit mer och mer vanligt att texterna består 

av skrift tillsammans med andra visuella inslag, som bilder och illustrationer. I både tryckta 

texter och texter i digitala medier har användningen av grafiska inslag blivit allt större och vad 

som idag ses som text är i en större utsträckning än tidigare det skrivna ordet i samverkan med 

visuella inslag. Dessa typer av texter brukar benämnas som multimodala texter (Björkvall 

2009:8). I multimodala texter finns det ofta inte bara endast en väg som läsarna kan ta genom 

texten med en klar början och ett klart slut utan de väljer i en större utsträckning själva sin egen 

läsväg (Holsanova 2010:19). Detta multimodala format med avsaknaden av en entydig läsväg 

gör att vägledning och hjälp till läsaren att orientera sig blir viktigt i dagens texter (Holsanova 

2010:104). 

En teknologisk utveckling har också inneburit att många texter som först publiceras i tryckt 

form nu därefter även publiceras digitalt på internet (Holsanova 2010:124). Det finns dock 

skillnader mellan läsning i tryckt material och på internet. Skillnaderna gäller exempelvis 

läsningen av en papperstidning och läsningen av nyhetsartiklar på webben där läsningen av 

nyheter i det digitala formatet påverkas av att det är svårare att få en klar överblick över 

innehållet på en webbsida än i ett tryckt material, vilket ställer högre krav på både språklig, 

textuell och grafisk användarvänlighet (Holsanova 2010:132–133).  

I ett samhälle med en snabb teknologisk utveckling där vi dagligen möts av multimodala 

texter som ställer högre krav på läsarna än tidigare blir det relevant att undersöka vilken hjälp 

och vägledning läsarna får för att ta sig genom dessa texter och kunna tolka vilket innehåll som 

hör till en viss text. Det blir även relevant att undersöka vad som händer med denna vägledning 

när texter som först publicerats i tryckt form sedan publiceras på internet. Får läsarna samma 

vägledning genom texten på internet som i ett tryckt material? 

Om texter som först publicerats i ett tryckt format publiceras på webben utan reflektioner 

över att det digitala formatet kräver mer av läsaren skulle det rimligen kunna leda till problem 

med förståelsen vid läsningen på webben. Viktig information skulle på det viset kunna gå 

förlorad i övergången från ett tryckt format till ett digitalt. Om informationen kommer från 

myndigheter skulle det kunna få negativa konsekvenser för vissa personer i samhället. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med den här undersökningen är att beskriva och jämföra sambandsmarkering i tio 

svenska dagstidningar i både pappersformat och på webben. Syftet är att visa huruvida 

sambandsmarkörer förekommer och vilka generella drag som i sådana fall går att se i fråga om 

hur de används. Det betyder alltså hur markörerna vägleder läsarna till att förstå vad som 

innehållsmässigt hör till en viss artikel i ett multimodalt nyhetsuppslag. I syftet ingår också att 

visa om det finns några likheter och skillnader mellan hur detta utförs i ett 

papperstidningsformat och på webben.  

Arbetet avser att försöka besvara följande frågeställningar: 

• Vilka av de undersökta sambandsmarkörerna inramning, avstånd, överlappning, 

visuellt rim och kontrast genom färg samt språkliga hänvisningar förekommer 

överhuvudtaget i materialet?  

• Finns det några likheter och skillnader i hur sambandsmarkörerna används i 

papperstidningarna och på webben? 

• Finns det sådant i användningen av sambandsmarkörerna som stör och påverkar 

sambandsskapandet negativt i papperstidningarna och på webben? Kan 

störningsmomenten anses vara fler i papperstidningsformatet eller på webben? 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Internationell forskning 

 

Ett verk av vikt inom forskningen om multimodalitet är Reading Images: The Grammar of 

Visual Design av Kress & van Leeuwen (1996). Författarnas tankar om hur betydelse kan 

skapas genom fler modaliteter än det skrivna ordet återkommer i ett flertal senare studier inom 

den multimodala forskningen. Kress & van Leeuwens övergripande syfte har varit att ta fram 

en modell för visuell analys som kan vara av nytta både inom studier som syftar till en förståelse 

av hur visuella inslag ska användas för att få bästa förståelse för läsarna samt studier med en 

mer kritisk inriktning, som exempelvis inom den kritiska diskursanalysen (Kress & van 

Leuween 1996:12–13). Kress & van Leuween (1996) har legat till grund för ett flertal av de 

studier som är relevanta för den här undersökningen och som diskuteras i den här 

forskningsöversikten. En studie som bygger på Kress & van Leeuwen (1996) och som berör 

just nyhetstidningar är Kress & van Leeuwen (1998). Studien är av hög relevans för mitt arbete 
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då den analysmodell som används i det här arbetet till stor del i grunden kommer från Kress 

och van Leeuwens modell för visuell analys. Det undersökta materialet är också 

nyhetstidningar, även om det inte är en undersökning som jämför nyhetsartiklar i tryck och på 

webben. 

Syftet med Kress och van Leeuwens undersökning har varit att presentera deras modell för 

visuell analys av multimodala texter och visa hur den kan användas och vara av relevans för 

kritiska studier av pressen och dess funktion i samhället. De har således utfört en kritisk analys 

(Kress & van Leeuwen 1998:186–187). Det material som de använt för att visa hur analysen 

går till har varit fyra framsidor till papperstidningar från Storbritannien och Österrike (Kress & 

van Leeuwen 1998:216). Tidningarnas framsidor har analyserats utifrån de tre delarna 

information value, salience och framing som alla bidrar till att strukturera innehållet på sidorna 

och skapa enheter som i sin tur på olika vis kan vara betydelsebärande. Information value 

handlar om hur ett visst innehåll placeras på ett visst ställe i ett multimodalt uppslag utifrån hur 

viktig den information det bär på anses vara och salience berör sådant som hur olika delar i en 

text kan placeras i bak- eller förgrunden, ha olika storlek, vara olika skarpa och synliga samt 

vara en kontrast till annat innehåll i fråga om färg. Framing handlar slutligen om hur 

användning av sådant som streck, ramar och bakgrundsytor mellan olika innehåll kan signalera 

hur ett visst innehåll ska tolkas tillsammans som en enhet och hur visst innehåll samtidigt på 

det viset är avgränsat mot annat innehåll (Kress & van Leeuwen 1998:188–189). 

Det som analysen indikerar och som lyfts fram och diskuteras i slutsatsen är bland annat att 

tidningar har makten att välja vad som ska presenteras på deras framsidor och därför kan välja 

hur de orienterar läsarna i verkligheten. De kan exempelvis välja mellan att lyfta fram lokala 

eller globala nyheter och välja mellan att framställa något som allmänt känd information eller 

som ny information. Kress och van Leeuwen visar även bland annat hur sådant innehåll som 

annonser, debattartiklar och nyheter genom användningen av olika grad av salience och framing 

presenteras som olika viktig information (Kress & van Leeuwen 1998:216). 

En annan studie av relevans som utförts utanför Sverige och som berör multimodalitet är 

Bateman m.fl. (2007). Studien jämför nyhetstext i papperstidningar och på webben, men 

sambandsmarkörer är dock endast en liten del av analysen. Syftet med undersökningen har varit 

att beskriva vad som karaktäriserar förstasidor till nyhetstidningar som genre och det 

undersökta materialet har varit förstasidor både i tryckta papperstidningar och på tidningars 

webbsidor (Bateman m.fl. 2007:2).  

Forskarna har analyserat varje förstasida utifrån ett visst antal variabler för att kunna se om 

det finns generella drag som kan tillskrivas förstasidor som genre. Resultatet har sedan 
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diskuterats utifrån det kommunikativa syfte som de olika förstasidorna har och hur valet av 

olika utformning av sidorna hör ihop med olika retoriska syften. Sådant som har undersökts på 

sidorna är bland annat hur innehållet strukturerats utifrån retorisk struktur, alltså hur retoriskt 

viktigt det olika innehållet kan sägas vara, vilken navigationsstruktur som finns och hur läsarna 

genom denna vägleds genom texten samt vad som kan tänkas påverka och begränsa 

produktionen och konsumtionen av förstasidorna (Bateman m.fl. 2007:6–7). Förutom detta har 

även layoutens struktur med frågor som var på sidorna det olika innehållet har placerats och 

vilken relation som finns mellan innehållet (Bateman m.fl. 2007:7) samt vilket innehåll som 

hör samman och bildar större innehållsliga enheter undersökts (Bateman m.fl. 2007:10). 

Studien visar att det finns klara skillnader mellan förstasidor i papperstidningar och på 

webben som genrer när det gäller layoutens struktur och det utrymme som ges till navigation 

på sidorna. Betydligt mer utrymme ges på webben än i papperstidningarna till tomt utrymme 

mellan olika typer av nyheter där läsaren kan navigera mellan innehållet. I papperstidningarna 

är förstasidorna istället till en högre grad fyllda med innehåll. Det skiljer sig också mellan 

förstasidorna gällande vilka typer av nyheter som lyfts fram. På webben delas artiklarna in i 

olika teman som exempelvis tv och radio och politik, medan förstasidorna i ett pappersformat 

strukturerar innehållet efter vilket nyhetsvärde som artiklarna har (Bateman m.fl. 2007:17).  

1.3.2 Svensk forskning – tidiga studier 

 

Inom svenska förhållanden är Karlsson (2001) en tidig multimodal studie av vikt som är 

relevant för den här undersökningen. Hon har undersökt hemsidor skapade av privatpersoner, 

vilket benämns som personliga hemsidor, med syftet att göra en textuell beskrivning av 

hemsidorna. I denna beskrivning är undersökningen av sambandsmarkörer dock bara en del.  

Karlsson har undersökt hur texterna på sidorna är uppbyggda och vilken roll och betydelse 

skriften har för de personliga hemsidorna (Karlsson 2001:1). Tre analyser har utförts i 

undersökningen samt ett lästest med en informant. Först och främst har en analys av de 

semiotiska resurserna på sidorna utförts. I analysen har visuella element analyserats på sidorna 

och sedan har det diskuterats vilken mening eller betydelse de kan tänkas bära på. Vid denna 

delen av analysen har bland annat avgränsning av de visuella delarna med hjälp av sådant som 

ramar, linjer, olika färger och avstånd mellan elementen undersökts (Karlsson 2001:21–22).  

I den andra delen av analysen har de olika visuella och skriftliga delarnas roll och funktion 

på hemsidorna undersökts och diskuterats och i den sista delen har samspelet och interaktionen 
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mellan de visuella elementen på sidorna undersökts för att se vilka semantiska relationer som 

finns mellan dem (Karlsson 2001:29–30). 

Ett av de resultat som Karlsson visar är att hemsidorna kan sägas bestå av ett flertal 

sammanhängande multimodala enheter på flera olika nivåer där samband skapas inom och 

mellan dessa enheter på olika vis. Bland annat används spatial närhet för att visa vilket innehåll 

som hör till en viss enhet. Den största enheten beskriver Karlsson som hemsidan i sin helhet 

(Karlsson 2001:85).  Karlsson visar även att det som kännetecknar skriften på hemsidorna är 

både en traditionell användning där skriften består av endast det skrivna ordet samt en 

användning där skriften består av det skrivna ordet tillsammans med grafik och visuella inslag 

i anslutning till skriften. En användning av skriften där det skrivna ordet blandas med visuella 

inslag kallar Karlsson för en nyare multimodal textbrukspraktik (Karlsson 2001:86–87). 

Även Björkvall (2000) är en tidig svensk multimodal studie. Studien är relevant då den bland 

annat berör sambandsmarkering, men det utförs dock inte en jämförelse av tryckt material och 

material på webben. Det som har undersökts är istället trycket, eller märkningen, på svenska 

barnmatsförpackningar. Syftet har varit att undersöka märkningen av modersmjölksersättning, 

välling och barngröt som diskurs och jämföra resultatet med andra liknande studier som utförts 

i Finland, Belgien, Storbritannien och Spanien (Björkvall 2000:1–2). En del av analysen har 

varit att undersöka visuell framskjutenhet av betydelsebärande element på märkningarna där 

sådant innehåll som är framskjutet och mer synligt ses som särskilt viktigt. Framskjutenhet kan 

exempelvis ha ett säljande syfte. Vid den delen av analysen har bland annat placering på 

förpackningen, placering i förhållande till andra element på samma förpackningssida, visuell 

inramning, grad på typsnittet och färg på typsnittet undersökts (Björkvall 2000:31–32). 

Det resultat som Björkvall redovisar angående den visuella framskjutenheten är att de mest 

framskjutna elementen på välling- och grötförpackningarna har en säljande funktion och syftar 

till att hjälpa till att få produkterna sålda. På mjölkersättningsförpackningarna finns inte i lika 

stor utsträckning inslag som har syftet att sälja produkten (Björkvall 2000:54–55). Ett annat 

mer generellt resultat som Björkvall visar är att märkningarna på förpackningarna från de olika 

länderna i en stor grad liknar varandra till utformningen. En skillnad är dock att de svenska och 

de finska märkningarna har ett innehåll som i en lägre grad syftar till att sälja produkterna än 

de från Belgien, Storbritannien och Spanien (Björkvall 2000:90–91). 

En annan studie som delvis berör sambandsmarkering, men även den på ett annorlunda vis 

än den här undersökningen, är Ledin (2000). Undersökningen beskrivs som en 

språkvetenskaplig textanalys med en semiotisk infallsvinkel (Ledin 2000:192) och det som har 

undersökts är nummer ur familjetidningarna Allers från 1899 och 1925 och Året Runt från 1955 
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och 1996. Tidningarna har studerats med syftet att undersöka vilka typer av genrer och material 

som finns i dem, men även hur multimodala texter skapas av ord, bilder och grafik i layouten. 

Syftet har varit att beskriva familjetidningarnas förändring över tid (Ledin 2000:20–21). 

Vid analysen av tidningarnas layout har de tre delarna informationsvärde, avgränsning och 

framskjutenhet undersökts, vilket grundar sig i Kress & van Leeuwens (1998) modell (Ledin 

2000:66). Ledin undersöker alltså hur innehåll placeras på olika plats i tidningarnas layout 

utifrån hur viktig informationen anses vara (Ledin 2000:66–67), hur det finns gränser som 

skapar samband och avstånd mellan olika innehåll genom sådant som linjer, kontrast i 

färgsättning och pilar samt hur visst innehåll framställs som viktigare än annat genom att det 

är mer framskjutet och mer synligt (Ledin 2000:68–69). 

Det resultat som Ledin visar gällande multimodaliteten är att det med tiden har skett en 

visualisering av familjetidningarna där samspelet mellan verbala och visuella element har fått 

ett större utrymme. Familjetidningarna har utvecklats från ett format där skrift löpte upp och 

ned på sidorna och grafiska inslag placerades åtskilt från skriften till ett multimodalt format där 

det visuella och verbala tillsammans skapar betydelse (Ledin 2000:184).  

Även Björkvall (2003) berör sambandsmarkering, men endast som en del av ett större 

övergripande syfte. Studien har sin teoretiska grund i sociosemiotiken och den kritiska 

diskursanalysen (Björkvall 2003:19) och det som Björkvall har analyserat är reklamannonser i 

svenska tidskrifter riktade mot barn, ungdomar och vuxna med syftet att undersöka 

identitetsskapande och hur en modelläsare skapas i annonserna samt vilka skillnader det finns 

mellan modelläsaren i annonser riktade mot de olika könen (Björkvall 2003:7–8). Modelläsaren 

beskrivs som en ideal person eller identitet som skapas i reklamannonserna med hjälp av 

innehållet i dem. Läsarna erbjuds att ta del av identiteten och bli som den person som byggs 

upp genom att ta del av de produkter som visas i annonserna (Björkvall 2003:25–27).  

För att se hur modelläsaren skapas har sådant som rekontextualisering, ideationell betydelse 

och interpersonell betydelse undersökts, men även kompositionen i annonserna (Björkvall 

2003:54). Syftet med att undersöka kompositionen har bland annat varit att se vad som lyfts 

fram som viktig information samt vad som presenteras som given information och vad som ny 

information. I sin analys har Björkvall utgått från Kress & van Leeuwen (1996) och begreppen 

visuell avgränsning, visuell framskjutenhet och informationsvärde (Björkvall 2003:57). 

Björkvall har bland annat kunnat visa att modelläsarna skiljer sig i annonserna beroende på 

vilka åldrar som de är riktade mot. Han diskuterar hur det finns ett samband mellan hur 

modelläsarna skapas och olika typer av konsumenter i olika åldrar i samhället, vilket han kallar 

för idealkonsumenttyper (Björkvall 2003:175).  
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En studie av Holmqvist m.fl. (2003) är även den av relevans då nyhetsartiklar i ett 

papperstidningsformat och i ett webbformat jämförs. I studien undersöks skillnader i läsningen 

i papperstidningsformat och på tidningars webbsidor och om skillnader i läsningen kan sägas 

bero på skillnader i layouten mellan papperstidningen och webben, skillnader i hur 

navigeringen går till i de olika formaten eller skillnader i syftet med att läsa i papperstidningar 

och på webben (Holmqvist m.fl. 2003:657).  

Studiens metod har varit mätning av ögonrörelser hos läsare vid läsning av artiklar och det 

som har undersökts är bland annat hypotesen att läsare i papperstidningsformatet måste scanna, 

eller titta och leta översiktligt, i en större utsträckning än läsarna på webben för att kunna hitta 

de artiklar som intresserar dem (Holmqvist m.fl. 2003:661). Det har även undersökts var i 

tidningarna och på webben som läsarna läser mer aktivt och var de i en större utsträckning 

scannar (Holmqvist m.fl. 2003:664). Undersökningens metod och syfte skiljer sig således från 

det här arbetets. Det material som undersökningen har utförts på är artiklar från tidningarna 

Dagens Industri, Aftonbladet, Metro och Svenska Dagbladet (Holmqvist m.fl. 2003:662) samt 

Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet Snällposten (Holmqvist m.fl. 2003:664). 

Det resultat som forskarna visar är att hypotesen om att läsningen i papperstidningsformatet 

kräver mer scanning än på webben inte stämmer i studien i fråga. Studien visar istället att 

läsningen i webbformatet kännetecknas av scanning i en högre utsträckning, eftersom läsarna 

på webben i en högre grad är ute efter att läsa en specifik typ av texter som de tvingas leta efter 

för att hitta. Forskarna diskuterar även hur skillnader i layouten har betydelse. På webben är 

artiklarna dolda och blir synliga först när läsaren klickar på en viss länk och detta menar de 

spelar roll för läsningen. Länkarna på webben måste fånga läsarnas intresse för att de ska klicka 

på dem och läsarna kan därför tänkas scanna en sida i ett webbformat översiktligt, i letandet 

efter en relevant länk, mer än de behöver i en papperstidning (Holmqvist m.fl. 2003:668–669). 

1.3.3 Svensk forskning – senare studier 

 

En annan studie av relevans är Helgesson (2011). Helgesson diskuterar bland annat samband 

mellan olika grafiska inslag, men materialet är dock inte nyhetsartiklar utan platsannonser. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur annonser mellan åren 1955 och 2005 har 

förändrats över tiden och om dessa förändringar kan sägas bero på samhällsförändringar. 

Helgesson har velat undersöka om konventioner för sådant som annonsernas layout, 

uppbyggnad och textutformning har vuxit fram och hur dessa i sådana fall har förändrats över 

tiden. För att uppnå detta har hon bland annat undersökt den språkliga stilen i annonserna och 
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hur bilden av den arbetssökande och arbetsgivaren skapas, men även hur annonsernas innehåll 

har strukturerats och hur de ser ut visuellt (Helgesson 2011:2–3). Materialet som undersökts är 

framför allt 2746 platsannonser från papperstidningen Dagens Nyheter, men också 127 

annonser som efter år 2000 publicerats på internet (Helgesson 2011:51). Gällande annonsernas 

visuella uppbyggnad har även Helgesson, som flera andra nämnda studier, utgått från Kress och 

van Leeuwens (1996) modell för visuell analys och har undersökt de olika visuella delarnas 

placering i annonserna, hur vissa visuella delar är framskjutna samt hur de visuella objekten 

har avgränsats från varandra (Helgesson 2011:93–94).  

Hon visar hur det fram till år 2005 växer fram konventioner för hur platsannonserna ska se 

ut, vad de ska innehålla samt till viss del vilket språk som kan användas i dem och hur dessa 

konventioner sedan förändras när allt fler av platsannonserna publiceras på internet (Helgesson 

2011:305). Helgesson beskriver vilka konventioner som blir tydliga under vissa årtionden och 

diskuterar bland annat hur de visuella inslagen har fått större utrymme med tiden. 

Användningen av bilder, illustrationer och färger blir utökad och det växer fram en konvention 

för hur annonserna ska se ut visuellt och var innehållet ska placeras (Helgesson 2011:309).  

Även Holsanova m.fl. (2006) är en studie som berör sambandsmarkering. Studien är relevant 

då materialet har varit nyhetsartiklar. Det har dock inte undersökts skillnader av 

sambandsmarkeringen i tryckt material och på webben. I studien har forskarna mätt 

ögonrörelser hos läsare av nyhetsuppslag för att se hur integrationen mellan skriven text och 

illustrationer och grafik uppfattas (Holsanova m.fl. 2006:1). Syftet med undersökningen har 

varit att göra ett bidrag till den kognitiva forskningen om samspelet mellan text och bild och 

den vägledning som läsaren får vid läsning av tryckt media (Holsanova m.fl. 2006:2). 

Det som har undersökts är nyhetsartiklar med tillhörande informationsgrafik (Holsanova 

m.fl. 2006:3). Informationsgrafiken är en egen enhet som vanligen innehåller både text, bild 

och illustrationer med syftet att informera läsarna om sådant som skulle kunna vara svårtolkat 

i en nyhetsartikel. Det kan exempelvis vara vissa teorier eller hur en byggnad är uppbyggd och 

strukturerad (Holsanova m.fl. 2006:2). I studien diskuteras bland annat betydelsen av 

referential links vid läsningen av uppslagen. Dessa är länkar som skapar samband mellan olika 

multimodala element (Holsanova m.fl. 2006:2–3) och den sambandsmarkör, eller länk, som 

undersökts är spatial närhet mellan de olika delarna i uppslagen (Holsanova m.fl. 2006:8). 

Frågor som diskuteras är hur text och bilder är semantiskt relaterade till varandra, hur samband 

mellan dessa markeras samt hur läsaren samordnar informationen när relationen mellan text 

och bild inte markeras (Holsanova m.fl. 2006:3).  
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Studien visar bland annat att avståndet mellan de olika delarna i uppslagen har stor påverkan 

på läsarnas ögonrörelser och hur de läser och uppfattar informationen. Ett integrerat format där 

det finns en fysisk närhet mellan text och grafik som hör samman underlättade för läsarna. I 

uppslagen med ett sådant format stannade läsarna kvar på sidan och läste under en längre tid än 

i uppslagen där avstånd fanns mellan text och grafik (Holsanova m.fl. 2006:16).  

Nord (2008) har också undersökt sambandsmarkering. Materialet har emellertid inte varit 

nyhetsartiklar utan 32 stycken handböcker inom trädgårdsodling och trädgårdskultur från åren 

1643 till 2005. Syftet har varit att undersöka böckerna ur ett läsarperspektiv med fokus på hur 

de har utformats efter syftet att ge kunskaper om trädgårdar och trädgårdsodling. Nord har velat 

undersöka vilka funktioner som böckerna kan sägas ha haft och hur de har utformats för att 

uppfylla funktionerna (Nord 2008:18). I materialet har det undersökts vilka specifika ämnen 

som tas upp och som erbjuds läsaren som tematiska ingångar, vilka texttypsmönster som är 

tydliga, vilka läsarroller som erbjuds samt vilken läsväg som erbjuds beroende på 

utformningen och vilken grad av sökbarhet som finns (Nord 2008:18–19). 

Vid undersökningen av läsvägen och sökbarheten har Nord fokuserat på sambandsskapande 

i böckerna som gör att de får en sammanhängande struktur som är överblickbar. Detta benämner 

han som multimodal kohesion som kan vara både visuell och språklig (Nord 2008:60–61). De 

kohesionsmarkörer som har analyserats vid undersökningen av den erbjudna läsvägen har varit 

visuellt rim där exempelvis vissa färger eller en viss typ av visuell komposition återkommer 

och skapar samband, inramning och avgränsning med hjälp av exempelvis ramar och 

streckdragning samt sådant som rubriker som vägleder läsaren att ta vissa vägar in i texten 

(Nord 2008:167). Även språkliga hänvisningar i texterna har undersökts. Det kan exempelvis 

vara att det skriftligen hänvisas till ett visst visuellt element genom att det står ”Se bilden på 

nästa sida!” (Nord 2008:182). Ytterligare en undersökt markör för kohesion och samband har 

varit spatial närhet mellan olika multimodala element (Nord 2008:182).  

Det resultat som Nord visar är bland annat att det i de mer moderna handböckerna finns 

större möjlighet för läsarna att själva välja i vilken ordning de läser innehållet och vilken 

information som de väljer att ta till sig, vilket Nord benämner som att böckerna har fått en 

minskad handbokskaraktär. Det har således skett en utveckling mot att handböckerna har blivit 

sökbara och överblickbara i en högre utsträckning (Nord 2008:242). Ett annat resultat är att de 

visuella inslagen och layouten, med sådant som olika färger och rutor, har fått en större 

betydelse och utrymme. Fram till 1900-talet bestod handböckerna till stor del av löpande 

brödtext, men med 1900-talets start började innehållet på sidorna istället delas upp i olika 

uppslag och egna enheter där de visuella inslagen fick ett större utrymme (Nord 2008:247). 
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Detta är en utveckling som Nord precis som Ledin (2000) diskuterar som en visualisering av 

handböckerna. Trots dessa förändringar menar han dock att trädgårdsböckerna är ganska 

likartade genom tiden när det gäller funktionaliteten som handböcker (Nord 2008:248). 

Slutligen är även Lötmarker & Wendt (2009) en studie som berör multimodalitet och 

sambandsmarkering, men även i denna studie är sambandsmarkeringen en begränsad del av 

undersökningen. Markeringen undersöks som en del av ett annat syfte än att beskriva vilka 

markörer som förekommer och hur de används. I Studien utförs en undersökning av 

utvecklingen av svenska turistbroschyrers utformning gällande textmönster och språkdrag med 

syftet att beskriva broschyrernas utveckling över tid med fokus på frågor som hur textmönstret 

i broschyrerna har påverkats av yttre förutsättningar, som turismens utveckling, och hur vissa 

språkdrag som kan sägas vara specifika för genren har vuxit fram. De har även intresserat sig 

för vilka skillnader det finns i broschyrernas utformning beroende på om de turistområden som 

skildras har funnits under en längre tid eller är nya (Lötmarker & Wendt 2009:29–30). 

Det material som har analyserats i studien har varit broschyrer från slutet av 1800-talet fram 

till år 2005 från ett antal geografiska områden spridda över hela Sverige (Lötmarker & Wendt 

2009:37–38). I analysen har bland annat broschyrernas utformning under de olika perioderna 

gällande dispositionen av innehållet och förhållandet mellan skriven text och bilder undersökts 

(Lötmarker & Wendt 2009:43). Vid förhållandet mellan text och bild har förankring studerats 

där det undersökts om en bild visar det som en skriven text handlar om eller om bilden visar 

något som ger kompletterande information. Det har även undersökts hur samband kan skapas 

mellan en bild och en skriven text genom en bildtext (Lötmarker & Wendt 2009:97–98). 

Ett resultat som studien visar gällande förhållandet mellan skriven text och bild är att det 

under samtliga tidsperioder var vanligast att broschyrerna hade bilder som visade det som de 

skrivna texterna handlade om och således var förankrade. Dock har undersökningen kunnat 

visa en utveckling från att denna förankring uttrycktes skriftligen genom bildtexter som beskrev 

bilderna till att bilderna visar det som texten beskriver utan någon bildtext (Lötmarker & Wendt 

2009:100–102). Ett annat resultat är att genren turistbroschyrer med tiden har förändrats genom 

att broschyrerna har fått en annan form. De har fått formen av broschyrer som går att vika ut 

eller formen av små kataloger. Broschyrerna har också förändrats genom att innehållet har blivit 

mer fokuserat på upplevelseturism, genom att antalet bilder har ökat samt genom att innehållet 

har övergått från att beskriva ett specifikt geografiskt område till att istället handla mer om ett 

speciellt tema och en viss typ av upplevelser (Lötmarker & Wendt 2009:202). 

De ovan beskrivna studierna berör alltså alla på något vis antingen sambandsmarkering eller 

utför en studie av nyhetstext. Några av dem undersöker någon typ av förändring över tid, som 
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Nord (2008), Helgesson (2011) och Lötmarker & Wendt (2009) och andra undersöker material 

i ett digitalt format, som Karlsson (2001) och Holmqvist m.fl. (2003). Bland den tidigare 

forskningen finns även studier som jämför nyhetstext i ett tryckt format och på webben, som 

Holmqvist m.fl. (2003) och Bateman m.fl. (2007). 

Ett intressant resultat som flera av studierna har visat är en utveckling mot en ökad 

visualisering där visuella inslag har fått ett ökat utrymme i anslutning till skriften. Studier som 

exempelvis Nord (2008), Ledin (2000) och Lötmarker & Wendt (2009) visar således hur det 

med tiden har skett en utveckling mot att texter i en större utsträckning har blivit multimodala. 

Andra intressanta resultat som forskningen visar är att en fysisk närhet mellan innehåll som ska 

tolkas tillsammans i tidningsupplag underlättar läsningen samt att läsning på webben i en större 

utsträckning än i pappersformatet kännetecknas av, och kräver, en översiktlig läsning och ett 

letande efter det som läsarna söker. Ingen av de tidigare studierna tar dock i beaktande vad som 

händer med vägledningen av läsaren i dessa nya visualiserade och multimodala texter när de 

placeras i ett digitalt format som kräver mer av läsaren än det äldre tryckta formatet. Ingen av 

de tidigare undersökningarna berör heller endast den vägledning som läsaren får genom 

sambandsmarkering i multimodala nyhetsartiklar i ett papperstidningsformat och på webben. 

De tidigare studierna har analyserat sambandsmarkörer som en del av ett mer övergripande 

syfte och har inte specifikt undersökt användningen av markörerna, vilket således innebär att 

det finns utrymme för en sådan studie. Det kan även förefalla rimligt att en studie av det här 

slaget kan vara av nytta inför framtida studier som berör exempelvis utvecklingen av 

användningen av sambandsmarkörer eller läsbarhet i tryckta och digitala medier. 

1.4 Teori 

 

Det här arbetet ansluter sig i grunden till det teoretiska perspektivet sociosemiotiken som bygger 

på tanken att människan har ett behov av att kommunicera och att det när människor 

kommunicerar med varandra är olika typer av budskap som framförs, eller olika typer av 

betydelse och mening. Denna kommunikation av flera olika budskap kan utföras på olika vis 

med hjälp av språket. Betydelse och mening kan uttryckas med hjälp av olika resurser, såväl 

det verbala språket som visuella resurser som exempelvis bilder (Björkvall 2009:12–13). De 

resurser som finns för att kommunicera och skapa mening kallas inom sociosemiotiken för 

modaliteter och dessa kan alltså vara verbalt språk genom skrift och tal, men även visuella ting 

som exempelvis bilder (Björkvall 2009:13–14). Texter som på det viset innehåller flera 

modaliteter för att skapa mening kallas för multimodala texter (Björkvall 2009:8). Grundtanken 
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i teorin är att all typ av kommunikation är socialt konstruerad. På vilket sätt, och med hjälp av 

vilka resurser, som människor kommunicerar med varandra beror på i vilket socialt 

sammanhang som kommunikationen sker (Björkvall 2009:12).  

Den här studien ansluter sig till en multimodal textteori och det utförs en språklig och visuell 

multimodal analys på det undersökta materialet. Den multimodala analysen kan utföras för att 

se hur betydelse på olika vis kommer till uttryck i multimodala texter. Den kan bland annat 

utföras för att se hur olika syner på verkligheten kommer till uttryck, hur en viss typ av 

interaktion med ett visst syfte skapas genom en texts utformning samt hur en text är uppbyggd 

som en helhet med allt sitt innehåll beroende på textens syfte och den kontext som den 

förekommer i. Det sistnämnda kallas för multimodala texters textuella metafunktion (Björkvall 

2009:11–12). Hur multimodala texter utformas beror således på vem mottagaren av texten är 

och vilket syfte som texten har (Holsanova 2010:90). 

En del av den textuella metafunktionen vid en multimodal analys är att undersöka 

kompositionen och hur olika textelement, delar i en text, skapar en helhet och relateras till 

varandra (Björkvall 2009:155). En analys av kompositionen utförs bland annat genom en 

undersökning av olika typer av sambandsmarkörer, vilket är det som undersöks i den här 

studien. Sambandsmarkörer används för att skapa ett samband och visa att vissa delar i 

multimodala texter hör samman innehållsmässigt och att de är avgränsade från annat innehåll 

(Björkvall 2009:105).  

Markering av samband och vägledning av en läsare till att förstå vad som hör ihop och ska 

tolkas som en enhet i multimodala texter kan utföras på flera vis. I den här undersökningen 

undersöks både visuella och språkliga sambandsmarkörer. En av de visuella sambandsmarkörer 

som undersöks är inramning, vilket är användandet av sådant som streck och tydliga färgplattor 

(Björkvall 2009:107), men även ramverk, för att skapa samband (Holsanova 2010:95). Även 

överlappning, avstånd, visuellt rim och kontrast är visuella sambandsmarkörer som kommer att 

undersökas. Överlappning innebär att visuella element överlappar varandra och det skapas en 

sammanhållning och ett samband mellan dem, avstånd innebär att en fysisk närhet mellan olika 

element indikerar att de innehållsmässigt hör samman medan ett avstånd mellan dem indikerar 

att de inte hör samman och visuellt rim innebär att ett samband skapas genom att olika delar har 

samma färg eller form och på det viset rimmar med varandra. Kontrast är slutligen att en 

innehållslig avgränsning och ett avstånd signaleras mellan delar som kontrasterar varandra i 

sådant som färg (Björkvall 2009:106–109). Sambandsmarkeringen kan vara av olika grad och 

multimodalt innehåll bedömas på en skala från mer till mindre sammanhörande beroende på 

användningen av sambandsmarkörerna (Björkvall 2009:105). Det är således en tolkning som 
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görs gällande hur starkt sambandsskapandet kan sägas vara mellan olika delar i multimodala 

texter. 

För att även kunna analysera hur samband skapas med språkliga medel kommer också sådant 

som skriftligen sammankopplar olika delar i en multimodal text att undersökas. Ett exempel på 

detta är om det i skrift står något som ”jfr illustration x”, vilket Holsanova (2010) benämner 

som språkliga hänvisningar, eller om det i en bildtext beskrivs vad en viss bild innehåller och 

vad den illustrerar (Holsanova 2010:96–97). Jag har valt att använda mig av begreppet 

språkliga hänvisningar, som Holsanova (2010) använder, för att benämna hur det skriftligen 

mer eller mindre explicit uttrycks hur vissa delar i anslutning till artiklarna hör samman. Det 

som benämns som språkliga hänvisningar i det här arbetet är således mer än det som Holsanova 

(2010) åsyftar med begreppet eftersom hon endast syftar på explicita hänvisningar som ”jfr 

illustration x”. Begreppet innefattar i det här arbetet både den typen av explicita hänvisningar, 

men även bildtexter och annat som mer implicit kan ge vägledning och skapa samband. 

Analysen i undersökningen grundar sig på Björkvall (2009) och Holsanova (2010) och deras 

beskrivning av sambandsskapande och vägledning av läsare i multimodal text. Björkvall (2009) 

grundar sig i sin tur till stor del på Kress & van Leeuwen och deras modell för visuell 

kommunikation (Björkvall 2009:9, 28). 

1.5 Material och metod 

1.5.1 Material 

 

Det undersökta materialet i arbetet är 20 artiklar från 10 svenska dagstidningar. Artiklarna har 

undersökts i två versioner vardera där en version i pappersformat och en på webben har 

analyserats för varje artikel. Alltså har sammanlagt 40 artiklar analyserats. Samtliga 

tidningsnummer och artiklar på webben har publicerats under år 2017. Materialet är taget från 

tidningarna Aftonbladet (AB), Hallandsposten (HP), Laholms Tidning (LT), Expressen (EXP), 

Norra Halland (NH), Helsingborgs Dagblad (HD), Kungsbacka-Posten (KP), Svenska 

Dagbladet (SVD), Oskarshamns-Tidningen (OT) och Avesta Tidning (AT). (För fullständig 

förteckning av artiklarna se litteraturlistan). Bland tidningarna återfinns således mindre lokala 

tidningar och större rikstäckande tidningar. Vid diskussionen i arbetet om de olika artiklarna 

har de benämnts utifrån tidningarnas förkortningar, om det är den första eller andra analyserade 

artikeln från tidningen i fråga samt om det gäller versionen i pappersformatet eller i 

webbformatet. Exempelvis har webbversionen av den första artikel som analyserats från 

Aftonbladet på det viset fått benämningen AB1–webb och pappersversionen av den andra 
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analyserade artikeln från Avesta Tidning fått benämningen AT2–papper. 

Papperstidningsmaterialet till studien är till störst del taget från fysiska papperstidningar. 

Materialet från två tidningar, Svenska Dagbladet och Oskarshamns-Tidningen, har dock istället 

tagits från den digitala upplagan av papperstidningen. Samtliga webbversioner av artiklarna har 

hittats publicerade på tidningarnas respektive webbsida. (Se litteraturlistan för en utförlig 

förteckning av webbsidorna).  

De nyhetsartiklar som har analyserats har valts ut efter ett antal kriterier. Det första kriteriet 

har varit att artikeln som undersöks ska finnas med på första sidan av papperstidningen, 

eftersom det rimligen signalerar att artikeln innehållsmässigt är en av de viktigaste i just den 

dagens tidning. Det andra kriteriet har varit att det i anslutning till artiklarna på samma sida 

eller samma sidor ska finnas minst två andra enheter med ett annat innehåll än artikeln i fråga, 

som nyhetsartiklar eller annonser. Det kriteriet har satts eftersom det är en förutsättning att det 

finns annat material som den undersökta artikeln avgränsas från för att det ska vara möjligt att 

undersöka den sambandsmarkering som finns i anslutning till artikeln och som avgränsar den. 

Den första artikel som hittades som stämde överens med dessa kriterier och som även var 

publicerad på tidningen i frågas webbsida valdes till undersökningen. De artiklar som fanns 

representerade på tidningarnas framsidor letades upp i tidningarna i slumpvis ordning tills den 

första artikeln som stämde överens med kriterierna hittades. 

En avgränsning gjordes även vid valet av artiklar i pappersformatet gällande artiklarnas 

fysiska storlek. Ett kriterium sattes att artiklarna skulle vara större än ett notisformat och ha 

något grafiskt inslag, som bilder, faktarutor eller andra illustrationer, i anslutning till dem. 

Artiklarna sträcker sig således från att ha en storlek som tar upp ungefär en fjärdedel av en 

tidningssida till att sträcka sig över två sidor. I övrigt har ingen vikt lagts vid innehållet i 

artiklarna. I materialet återfinns nyhetsartiklar inom ett flertal ämnen och även några 

debattartiklar. Det viktigaste kriteriet har sammanfattningsvis varit att artiklarna skulle finnas 

på tidningarnas framsidor, att de förekom i anslutning till annat innehåll på sidorna samt att de 

hade publicerats på tidningarnas webbsidor.  

Även vid analysen av materialet på webben har en avgränsning varit nödvändig. Det material 

som har undersökts har sträckt sig från den del av artikeln i fråga som befinner sig högst upp 

på sidan, vilket är antingen toppen av artikelns rubrik eller artikelns bild, till journalistens byline 

längst ned. Sedan har sambandsmarkeringen i anslutning till artikeln och avgränsningen mot 

det innehåll som finns i dess närhet, som andra artiklar, länkar till andra artiklar och annonser, 

undersökts. Sådant på webbsidorna som menyrad, logo och sidfot med länkar längst ned på 
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sidan har således inte varit en del av analysen. Det som har analyserats har varit 

sambandsmarkeringen vid artiklarna och annat innehåll i anslutning till dem. 

1.5.2 Metod 

 

Undersökningen består av en kvalitativ analys av sambandsmarkörer som används i anslutning 

till de undersökta artiklarna i pappersformat och på webben. De sambandsmarkörer som har 

undersökts är alltså: 

• Inramning 

• Avstånd  

• Överlappning  

• Visuellt rim och kontrast genom färg  

• Språkliga hänvisningar  

 

Sambandsmarkörerna har undersökts för varje nyhetsartikel såväl vid pappersversionen som 

vid webbversionen för att kunna se generella drag i materialet och kunna svara på 1) vilka 

markörer som förekommer, 2) hur de används och 3) vilka störningsmoment som finns i 

användningen som påverkar sambandsskapandet negativt. (Jfr frågeställningarna i 1.2). 

I resultatdelen presenterar jag en sambandsmarkör i taget i en sammanfattande diskussion 

om den generella användningen av markören både i det tryckta materialet och på webben och 

de likheter och skillnader som blivit tydliga mellan pappersformatet och webben. Varje artikel 

har först analyserats var för sig för att se om sambandsmarkörerna förekommer och vad som 

kännetecknar användningen av markörerna samt vilka störningsmoment som finns i 

vägledningen vid artikeln i fråga. Sedan har det sammantagna resultatet av samtliga artiklar 

sammanfattats och en tolkning gjorts av vad som kan sägas känneteckna förekomsten och 

användningen i artiklarna i papperstidningarna och på webben, vilka generella drag som finns, 

samt vilka störningsmoment som kan anses vara generella i materialet. Om en sambandsmarkör 

förekommer i de allra flesta av artiklarna och om den även används på ett visst vis i de flesta 

av artiklarna har förekomsten och den användningen ansetts vara sådant som gäller generellt i 

materialet. Möjliga generella drag i användningen kan exempelvis vara om markörerna skapar 

ett tydligt sambandsskapande eller ett svagare sambandsskapande eller om de används med en 

viss placering i anslutning till artiklarna. Störningsmoment i vägledningen av läsaren skulle 

kunna vara sådant som att det genom sambandsmarkörer signaleras samband med annat 

innehåll på sidorna som egentligen inte hör artiklarna till innehållsmässigt eller att streck delar 
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upp olika delar i en artikel som egentligen hör samman och att det på det viset blir ett fysiskt 

avstånd inom artikeln.   

Efter att markörerna har presenterats var för sig har användningen sammanfattats under 

rubriken Sambandsskapande och störningsmoment där det redovisas vad som generellt skapar 

samband mellan de innehållsdelar som hör artiklarna till och vilka störningsmoment som 

generellt finns i användandet av markörerna som stör vägledningen av läsaren. Slutligen har 

resultatet sedan diskuterats i en avslutande diskussion.  

Sambandsskapande kan vara mer eller mindre tydligt uttryckt och även troligen såväl 

medvetet skapat som mer slumpmässigt utan ett bakomliggande syfte. Vid analysen har jag 

därför gjort en kvalitativ tolkning av vad som kan ses som sambandsskapande i artiklarna. Vid 

tolkningen har jag utgått från den beskrivning om vad sambandsmarkörerna innebär som 

Björkvall (2009) och Holsanova (2010) redogör för. (För definition av sambandsmarkörerna se 

1.4). 

I arbetet har det, som framgår ovan, gjorts en avgränsning på så sätt att jag gällande visuella 

rim och kontraster endast åsyftar användningen av färg. Rim och kontrast kan exempelvis också 

skapas genom visuella inslags form (Björkvall 2009:108), men en avgränsning har gjorts med 

tanke på arbetets tänkta omfång och den givna tiden till att utföra undersökningen. En 

avgränsning har också gjorts till att visuella inslag ses som bilder, faktarutor och illustrationer, 

som diagram och tabeller. Avgränsningen innebär att exempelvis sådant som rubriker, ingresser 

och länkar inte ses som visuella inslag utan som skrift. Vid vissa undantagsfall har sådant som 

rubriker och länkar dock diskuterats som visuella inslag. Det har varit när dessa har haft en 

annan färg än den svarta färgen som vanligen används och användningen av färgen har varit av 

vikt för sambandsskapandet genom att exempelvis vara ett visuellt rim med annat innehåll. 

Visuellt rim och kontrast diskuteras även under samma rubrik i arbetets resultatdel. Markörerna 

presenteras under samma rubrik då de förekommer tillsammans. När något rimmar visuellt 

består det på det viset rimligen av en kontrast mot annat innehåll. Björkvall (2009) benämner 

det som att markörerna ofta är ”två sidor av samma mynt” (Björkvall 2009:109).  

I den kvalitativa analysen har alltså ett visst antal på förhand bestämda sambandsmarkörer 

undersökts med syftet på att kunna se generella drag i användningen av dessa. Att det på det 

viset var klart vad som skulle undersökas leder således till att det är de bestämda 

sambandsmarkörerna som har undersökts och inte något annat. Det material som analyserats 

finns också antingen i tryckt form eller publicerat på internet och har sparats för analys vid ett 

visst datum. Materialet är på det viset konstant och inte föränderligt, vilket gör att det är möjligt 

att gå tillbaka i materialet för att analysera en andra gång utan att materialet har förändrats.  
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För att kunna få ett sådant generellt resultat som möjligt har det även eftersträvats att 

undersöka ett material från ett relativt stort antal tidningar där både mindre och större tidningar 

finns representerade. Jag har försökt att använda ett så stort antal tidningar som i detta 

sammanhang, med tanke på uppsatsens omfång och den erlagda tiden till analys och skrivande, 

har varit möjligt. Även om undersökningen naturligtvis inte kommer att kunna säga allt som 

finns att säga om användningen av sambandsmarkörer i svenska dagstidningar bör den ändå 

kunna säga något intressant och relevant och ge indikationer på hur användningen ser ut. Trots 

att undersökningen utgörs av en tolkning av sambandsmarkörerna gör det relativt stora urvalet 

av artiklar och det faktum att materialet har varit konstant och inte föränderligt att en helt 

felaktig tolkning och ett felaktigt resultat blir högst osannolikt. I ett stort material blir det 

rimligen enklare att se generella drag än i ett mindre. 
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2. Resultat 
 

Det här kapitlet redogör för samtliga sambandsmarkörer i ordningen Inramning (2.1), Avstånd 

(2.2), Överlappning (2.3), Visuellt rim och kontrast genom färg (2.4) och Språkliga 

hänvisningar (2.5).  Därefter sammanfattas användningen av markörerna i 2.6, 

Sambandsskapande och störningsmoment. 

2.1 Inramning 

2.1.1 Samband i pappersformatet 

 

Sambandsmarkören inramning förekommer i det undersökta papperstidningsmaterialet och det 

mest tydliga draget som har gått att se i analysen och som är återkommande i de allra flesta 

artiklar är en användning av tydliga streck som ramar in artiklarna och avgränsar dem åt alla 

håll mot annat innehåll på sidorna, som exempelvis annonser och andra artiklar. På det viset 

finns det dragna streck där artikeln slutar och annat innehåll tar vid. 

Ett typiskt exempel på denna tydliga inramning är HP2–papper där det finns tydliga streck 

som avgränsar artikeln mot två andra artiklar, en mindre i ett notisformat och en större med en 

bild direkt nedanför artikeln i fråga till vänster på sidan, samt en annons nedanför artikeln och 

en enspaltig artikel med rubriken ”Flera fall av fylla och våld” till höger om artikeln. Ett annat 

exempel är LT1–papper där streckdragningen sker mot en spalt med annat innehåll till höger 

samt mot en annons med rubriken ”Tipsa redaktionen” direkt under artikeln. Även KP1–papper 

och AB1–papper är typiska exempel. I KP1–papper avgränsar streck mot en artikel till vänster 

om artikeln i fråga och mot spalter med aktuella sportresultat till höger och vid AB1–papper 

avgränsar streck mot två andra artiklar. Båda artiklarna har storleken av en spalt och den ena 

förekommer liggande under artikeln och den andra stående till vänster om den. Även AT1–

papper har denna typiska inramning. 

I det undersökta materialet finns dock fyra exempel på artiklar som inte har denna inramning, 

men det har visat sig att det innehåll som det inte finns något streck mot då i de flesta fall berör 

samma tema innehållsmässigt som artiklarna i fråga. Artiklarna är NH1–papper, NH2–papper, 

HD1–papper och LT2–papper. Vid NH1–papper, NH2–papper och HD1–papper är artiklarna 

i anslutning till dem andra artiklar som handlar om samma sak och har samma tema men med 

en annan vinkel på temat. I artiklarna intervjuas också andra personer. Att det är samma tema 

och artiklarna på det viset hör ihop gör rimligen avsaknaden av inramning motiverad. Vid 

artikeln LT2–papper finns det inget streck gentemot annat innehåll som finns i två spalter till 
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höger om artikeln. Mellan artikeln och spalterna finns dock istället ett fysiskt avstånd. Det finns 

ett mellanrum som rimligen skapar en förståelse av att innehållet i spalterna inte hör till artikeln 

i fråga. Vid de artiklar som inte stämmer med den generella användningen av inramning kan 

det således rimligen anses finnas antingen en förklaring till avsaknaden eller en användning av 

andra medel än inramning. 

Ett annat tydligt drag gällande inramning i pappersformatet är att faktatext utanför 

artiklarnas brödtext är placerade på tydliga rutor med framför allt en grå bakgrundsfärg. 

Innehållet i rutorna avgränsas på det viset från annat innehåll som hör artiklarna till samt från 

annat innehåll på sidorna. Några exempelartiklar som har sådana faktarutor är EXP1–papper, 

KP1–papper och SVD1–papper. 

I de allra flesta fall skapas alltså samband genom att streck dras runt det innehåll som hör 

artiklarna till, vilket är den generella användningen. I det undersökta materialet återfinns dock 

artiklar där streckdragning används på ett sådant vis att innehållet som hör artiklarna till delas 

upp i flera delar. Två exempel är EXP2–papper, där ett streck under rubriken ”Nisha Besara”, 

som också är journalistens byline, avgränsar den mot brödtexten under, samt HD1–papper, där 

ett citat mitt i brödtexten har streck på båda sidor, vilket delar upp brödtexten i två delar. 

2.1.2 Samband på webben 

 

Även i artiklarna på webben förekommer användning av sambandsmarkören inramning. Vid 

webbartiklarna har användningen av markören visat sig skilja sig relativt mycket från artikel 

till artikel, men några generella drag har ändå blivit tydliga. Det som framför allt kännetecknar 

inramningen på webben är en streckdragning där streck har dragits mot en del av sådant material 

som artiklar, länkar och annonser, som inte hör till artiklarna men inte mot allt sådant innehåll. 

På det viset sker en avgränsning av artiklarna mot en del innehåll som inte hör dem till, medan 

annat förekommer i direkt anslutning till artiklarna. Några exempel på artiklar som är 

representativa och visar på just detta är LT1–webb, AB1–webb, KP1–webb, EXP2 –webb, AT1–

webb, NH1–webb och HD1–webb. Vid LT1–webb sker detta genom att ett streck har dragits 

mot länkar till andra artiklar nedanför brödtexten men inte mot länkar till andra artiklar direkt 

till höger om artikeln med rubriker som ”Senaste nytt” och ”Mest läst”. Vid AB1–webb finns 

på samma vis en streckdragning ovanför artikelns rubrik och under journalistens byline längst 

ned men inte mot länkar till andra artiklar och annonser till höger om artikeln. Även vid artikeln 

KP1–webb finns på samma vis en streckdragning direkt under journalistens byline längst ned i 
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texten som avgränsar mot innehåll nedanför, men inte mot en spalt med annonser och länkar 

till höger. 

Ett annat drag som även har blivit tydligt i en del av materialet på webben är en användning 

av inramning som delar upp artiklarna i flera delar. Vid exempelvis HP2–webb är journalistens 

byline, ”Jan Stohr”, placerad precis ovanför brödtextens början. Bylinen är inramad genom att 

ha ett streck ovanför sig och ett under som gränsar mot brödtexten. På det viset avgränsas 

bylinen från brödtexten. Några andra exempel är LT1–webb, NH1–webb och NH2–webb. Vid 

LT1–webb förekommer detta genom ett streck direkt under rubriken ”Nobbad skolskjuts trots 

plats i bussen” som avgränsar rubriken från brödtexten och vid NH1–webb och NH2–webb 

delas innehållet upp genom att streck är dragna under annonser som finns mitt i brödtexten, 

samt sedan mot journalistens byline längst ned under brödtexten. En del av brödtexten separeras 

således som en egen enhet. Slutligen är det generella draget gällande förekomsten av faktarutor 

även på webben att de faktarutor som finns består av tydliga block i en annan färg än 

bakgrunden.  

2.1.3 Samband i pappersformatet och på webben – jämförelse 

 

De likheter som finns gällande inramning i pappersformatet och på webben är först och främst 

att markören förekommer i båda formaten. Både i pappersformatet och på webben används 

streck för att avgränsa artiklarna mot sådant som inte hör dem till och i båda formaten 

presenteras fakta i avgränsade faktarutor. I båda formaten förekommer också att innehållet i 

artiklarna delas upp på grund av användningen av streckdragning även om det inte kan ses som 

en användning av inramning som gäller generellt. 

Det finns dock fler skillnader än likheter och den största skillnaden är således att det mest 

övergripande generella draget i pappersformatet är en tydlig inramning av det som hör 

artiklarna till genom att streck dras runt alla sidor av artiklarna, medan det mest generella draget 

på webben istället är en avgränsning mot endast en del annat innehåll som inte hör artiklarna 

till. Exempel på artikelpar som stämmer överens med hur inramningen skiljer sig mellan det 

tryckta formatet och webben är artiklarna LT1–papper och LT1–webb, KP1–papper och KP1–

webb, AB1–papper och AB1–webb, samt AT1–papper och AT1–webb. Dessa artiklar är 

exempel på hur en artikel först har en inramning som avgränsar mot allt annat innehåll på sidan 

i pappersformatet, men sedan på webben har en streckdragning mot bara en del annat innehåll.  
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2.2 Avstånd 

2.2.1 Samband i pappersformatet 

 

Även sambandsmarkören avstånd används för att markera samband i de undersökta artiklarna 

i pappersformatet. Det mest övergripande generella drag som blivit tydligt är att det i artiklarna 

finns en fysisk närhet mellan sådana innehållsdelar som hör artiklarna till. Det finns en närhet 

mellan rubriker och bilder, bilder och bildtexter, bilder och brödtexter, rubriker och brödtexter 

och så vidare. Artiklarna i pappersformatet består av enheter med en fysisk närhet inom dem.  

Två artiklar som är exempel på denna tydliga närhet är NH1–papper och AT1–papper. Vid 

NH1–papper finns en närhet mellan sådant som rubriken ”Plan- och byggchef slutar” och 

ingressen, ingressen och brödtexten, bilden och bildtexten, bilden och brödtexten och så vidare. 

Även vid AT1–papper förekommer sådant som bilden, som illustrerar ett par händer med en 

läsplatta samt en man framför en datorskärm, med en närhet till bildtexten och sådant som 

rubriken ´”Misstänks för flera sexbrott mot barn” med en närhet till bilden och brödtexten. 

De allra flesta av dessa artiklar, med närhet inom sig, förekommer dock även med en direkt 

närhet till annat innehåll på sidorna som inte hör dem till, som andra artiklar och annonser. Det 

finns vid dessa fall emellertid linjer som avgränsar artiklarna från det andra innehållet. I vissa 

artiklar finns också en streckdragning samt ett litet mellanrum mellan artiklarna i fråga och 

annat innehåll. Det skapas på det viset ett avstånd mellan artiklarna och annat innehåll på 

sidorna, men i de allra flesta fall har det alltså visat sig att artiklarna förekommer med en direkt 

närhet till andra artiklar och annonser som finns direkt utanför artiklarnas streckdragning. 

Exempel på artiklar som har en direkt närhet till andra artiklar och annonser är EXP1–

papper, HD2–papper, KP1–papper, KP2–papper, SVD1–papper samt SVD2–papper. Exempel 

på artiklar där det istället finns ett litet mellanrum till annat innehåll är LT1–papper, LT2–

papper, AT2–papper och NH2–papper. Exempelvis vid artikeln AT2–papper sker detta genom 

att det finns ett mellanrum mot en annan artikel och en annons på samma sida. Artikeln i fråga 

är placerad högst upp till vänster på sidan och det finns sedan ett mellanrum mot en stor annons 

till höger för ett seminarium som ska hållas i Mora kallat ”Digitalt på riktigt” som sträcker sig 

över tre spalter från sidans topp till botten samt mot en mindre notis med rubriken ”Flera nya 

företag startades i Dalarna” som också återfinns till vänster på sidan men direkt under artikeln. 
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2.2.2 Samband på webben 

 

Även vid webbartiklarna används avstånd för att markera samband. Det som kan sägas 

känneteckna användningen av sambandsmarkören på webben är dock att det delvis finns en 

närhet mellan sådana innehållsdelar som hör artiklarna till, men att det till en stor del samtidigt 

finns en närhet till annat innehåll som inte hör artiklarna till. Denna närhet till andra artiklar, 

länkar till andra artiklar samt till annonser, gör att det på webben är vanligt förekommande att 

det sker en uppdelning av artiklarnas innehåll där vissa delar av artiklarna får en närhet 

sinsemellan medan ett avstånd skapas till andra delar av artiklarna. Ett vanligt exempel är när 

annonser och länkar placeras mitt i artiklars brödtext, vilket delar upp artiklarna. 

Några exempel på artiklar som väl illustrerar detta generella drag och som alla delas upp på 

grund av närhet till annonser är AT1–webb, AT2–webb, OT2–webb, AB1–webb, HD2–webb, 

NH1–webb och NH2–webb. Vid exempelvis artikeln AT1–webb har uppdelningen skapats 

genom att en stor annons för en bil från Volkswagen har placerats direkt under artikelns ingress, 

vilket skapar ett mellanrum mellan ingressen och brödtexten. Det finns i artikelns början en 

närhet mellan rubriken ”Man misstänks för flera sexbrott mot barn – ska ha utgett sig för att 

vara tolvåriga ’Lina’ ” och ingressen men sedan skapas en uppdelning på grund av annonsen. 

Den fysiska närheten mellan annonsen och brödtexten och annonsen och ingressen indikerar 

enligt principerna om sambandsmarkering ett samband mellan annonsen och artikelns delar 

samtidigt som avståndet mellan brödtexten och ingressen indikerar skillnad och att delarna inte 

hör ihop.   

Ett annat generellt drag även på webben är att annonser och länkar till andra artiklar runt om 

artiklarna på sidorna, inte bara inuti dem, förekommer med en direkt närhet till dem utan något 

större avstånd. Sådant är fallet vid de allra flesta artiklar. Det finns emellertid några artiklar 

som inte stämmer överens med detta, som exempelvis HD1–webb och OT1–webb. Vid artikeln 

HD1–webb förekommer rubriken högst upp med en närhet till ingressen, ingressen med en 

närhet till bilden under, bilden till brödtexten och så vidare. Det finns också ett litet avstånd 

mot nästa artikel under och till höger om artikeln finns inget annat innehåll som gränsar mot 

den. Vid OT1–webb finns på samma vis en närhet mellan delarna som hör till artikeln. Vid 

artikeln återfinns dock länkar till andra artiklar och annonser på samma sida till höger om 

artikeln, men detta innehåll är placerat med ett avstånd från artikeln. Dessa två artiklar är 

emellertid som nämnt exempel som skiljer sig från majoriteten. Det generella draget är att annat 

innehåll runt artiklarna förekommer med en direkt närhet. 
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2.2.3 Samband i pappersformatet och på webben – jämförelse 

 

De likheter som finns mellan användningen av avstånd i pappersformatet och på webben är att 

sambandsmarkören förekommer för att indikera att delar av artiklarna hör ihop. Både i 

pappersformatet och på webben finns också samtidigt alltså en direkt närhet till sådant som inte 

hör artiklarna till. Den allra största skillnaden är dock att detta andra innehåll på webben oftast 

placeras med en närhet som innebär att artiklarnas innehåll delas upp. I pappersformatet 

förekommer annat material med en närhet runt om artiklarna, medan annat material på webben 

förekommer delvis runt om artiklarna men samtidigt även ofta inuti dem. Exempel på artikelpar 

som väl visar och stämmer överens med denna skillnad mellan det tryckta formatet och webben 

är de redan nämnda artiklarna NH1–papper och NH1–webb samt AT1–papper och AT1–webb.  

2.3 Överlappning 

 

I pappersversionerna av artiklarna förekommer sambandsmarkören överlappning nästan inte 

alls. Vid ett fåtal artiklar förekommer dock markören och det rör sig då mestadels om 

överlappning mellan sådant innehåll som hör de enskilda artiklarna till, vilket skapar ett 

samband mellan artiklarnas delar. Vid några av artiklarna finns dock en överlappning från annat 

innehåll som inte hör till artiklarna. 

Exempel på artiklar där det förekommer en överlappning inom artiklarna är EXP1–papper, 

EXP2–papper och NH2–papper. Vid artikeln EXP1–papper sker överlappningen genom att en 

faktaruta med rubriken ”Minimera risken för alzheimer” är placerad mitt på artikelns bild, som 

visar ansiktet på en äldre dam, och vid EXP2–papper finns ett streck mellan artikelns rubrik 

och brödtexten med en tecknad geting placerad mitt på strecket. Getingen, som är en symbol 

som förknippas med tidningen, överlappar mot de båda sidorna av strecket och kan således ses 

som något som skapar samband mellan rubriken och brödtexten. Vid NH2–papper sker 

överlappningen istället genom att brödtexten, som sträcker sig till vänster om artikelns bild, 

överlappar och sträcker sig ut över bilden samt genom att en faktaruta är placerad på samma 

bild, vilket skapar samband i artikeln. 

Artiklar där innehåll som inte hör artiklarna till överlappar på artiklarna och på det viset 

skapar ett ”oönskat” samband är AB1–papper, AB2–papper och HD2–papper. Vid artikeln 

AB2–papper överlappar en bild i en artikel i en spalt till vänster om artikeln i fråga över den 

streckdragning som gjorts mellan artiklarna. Bilden består av ansiktet på skådespelaren Rikard 

Wolff. Vid artikeln AB1–papper finns en överlappning inom artikeln mellan bilderna samt 
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mellan rubriken och en bild, men en liten bild tillhörande en artikel direkt under överlappar 

också över streckdragningen mellan de två artiklarna. Bilden visar skådespelaren Mikael 

Persbrandt med en hatt på sig. Hatten är det som sträcker sig över streckdragningen och 

överlappar in på artikeln. Vid HD2–papper består överlappningen istället av att en bild på en 

gitarr i en artikel i en spalt till vänster sträcker sig in mot artikeln och överlappar artikelns bild. 

De två artiklarna är dock båda placerade på ett uppslag som berör samma tema, nämligen 

nobelpristagaren Kazuo Ishiguro. Den sambandsmarkering som skapas kan därför rimligen 

anses vara mer motiverad än den som skapas i artiklarna från Aftonbladet. 

Även på webben är sambandsmarkören överlappning något som används i endast ett fåtal 

artiklar. I samtliga fall är det då en överlappning som sker mellan sådant innehåll som hör 

artiklarna till. Två exempel på detta är artiklarna KP1–webb och AB1–webb. Vid artikeln KP1–

webb består överlappningen av att bilder i ett bildspel är placerade på en svart ruta och 

överlappar bakgrundsrutan. Även vid AB1–webb består överlappningen av ett bildspel. I 

bildspelet har bilderna placerats över varandra i en hög där en kant på den bild som ligger under 

den som för tillfället visas sticker fram under bilden. Överlappningen signalerar att det finns 

fler bilder under den som visas och det skapas ett samband mellan bilderna. 

De likheter som finns mellan pappersformatet och webben gällande användandet av 

överlappning är att sambandsmarkören generellt inte används i materialet. När den förekommer 

används den dock mestadels för att signalera samband mellan sådant som hör artiklarna till. En 

skillnad är emellertid att det i papperstidningsformatet vid några tillfällen skapas samband med 

sådant som inte hör artiklarna till på grund av överlappning, vilket inte sker i det undersökta 

materialet från webben. Ett exempel som illustrerar denna skillnad är det redan nämnda 

artikelparet AB1–papper och AB1–webb. 

2.4 Visuellt rim och kontrast genom färg 

2.4.1 Samband i pappersformatet 

 

I papperstidningsformatet förekommer det användning av sambandsmarkörerna visuellt rim 

och kontrast. Användningen av markörerna kan sägas kännetecknas av en användning där 

samband både skapas med sådant som hör artiklarna till och med annat utanför dem. Det 

förekommer en användning av färger som innebär att innehåll inom artiklarna rimmar 

sinsemellan och det skapas ett samband inom artiklarna samt en kontrast mot annat innehåll. 

Det förekommer också att det skapas samband med annat utanför artiklarna genom att samma 

färger som används inom artiklarna förekommer i andra artiklar och annonser. Allt som oftast 
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återfinns det ett rim inom artiklarna samtidigt som det finns ett rim med annat material. Rim 

som skapar samband mellan innehållet i artiklarna och mellan artiklarna och annat förekommer 

således ofta sida vid sida vid artiklarna. 

Det har visat sig att det i materialet finns vad som kan ses som en mer medveten användning 

av markörerna och en mer omedveten och slumpmässig användning. En medveten användning 

av rim är exempelvis att det finns samma färg på citattecken, på dragna streck och balkar, i 

ortsdateringar och så vidare. En medveten kontrast är att de faktarutor som förekommer består 

av tydliga, mestadels, gråa rutor som kontrasterar mot annat innehåll och signalerar att 

faktarutorna är egna enheter inom artiklarna. En mer omedveten förekomst av rim kan istället 

sägas vara sådant som att det finns liknande färger och toner i bilder som hör artiklarna till som 

i annonser eller bilder utanför artiklarna. Likande färger i citattecken och ortsdateringar är 

sådant som rimligen har bestämts av tidningarna medan ett rim som består av likande toner i en 

bild och en annons rimligen kan förefalla vara ett mer slumpmässigt sambandsskapande. 

Exempel på en mer medveten användning är när samtliga artiklar som återfinns på sidan vid 

artikeln HP2–papper har ortsdateringar i en röd- och brunaktig färg. Det skapas på det viset ett 

rim mellan ortsdateringen ”Östra stranden” i artikeln i fråga och resten av artiklarna. Ett annat 

exempel är artikeln OT1–papper där det finns skriven text med en blå färg i artikelns faktaruta, 

som består av numren ”40”, ”55” och ”73” som anger procentsatser. Den blåa färgen finns 

också i en blå liten prick som återfinns direkt till vänster om ingressen samt i ett stort citat i en 

artikel under artikeln i fråga. I dessa två artiklar skapas således ett medvetet samband med 

innehåll som dock inte hör artiklarna till. 

En artikel som är ett exempel på när ett rim skapas inom artikeln, vilket då gör att innehållet 

delvis blir en kontrast mot annat utanför artikeln, är EXP2–papper. Inom artikeln finns en röd 

färg på sådant som citattecken och ett draget streck under rubriken, men samtidigt återkommer 

en liknande röd färg i en bild, som illustrerar vänsterpartiets röda blomma, i en artikel till 

vänster om artikeln. Att innehållsdelarna inom artikeln har en exakt likadan röd färg gör dock 

detta innehåll till en kontrast mot annat på sidan. Rimmet med bilden i artikeln till vänster är 

vad jag har valt att beskriva som ett mer omedvetet sambandsskapande. På det viset finns som 

i många andra av de undersökta artiklarna ett medvetet och ett omedvetet sambansskapande 

simultant och det skapas både en kontrast av innehåll inom artikeln mot annat samtidigt som 

det skapas ett rim med annat innehåll.  

Fler artiklar som är exempel på både en medveten och en omedveten användning av rim och 

kontrast är HD1–papper och AT2–papper. Vid HD1–papper har balken ovanför artikeln en blå 

färg som återkommer i skriften ”nyheter” vid sidans sidhuvud och samtidigt har artikelns citat 
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en gråaktig färg som återkommer genom gråa toner i en annons för en bil direkt under artikeln. 

Vid AT2–papper finns det inom artikeln en tabell som har röda staplar. Röda toner återkommer 

samtidigt i artikelns bild på fotbollströjor hos fotbollsspelande barn. De röda staplarna och 

bilden kontrasterar mot annat på sidan då den färg som dominerar är röd. Att de röda färgerna 

är en sådan stor del av både bilden och tabellen gör rimligen att det innehållet till största del 

kan ses som en kontrast mot annat innehåll på sidan, men samtidigt förekommer dock en 

rödaktig färg i en liten del av en stor annons till höger om artikeln. Det skapas onekligen ett 

litet samband mellan artikelns innehåll och annonsen som kan sägas vara av det mer 

slumpmässiga slaget. Artikelns ortsdatering ”Avesta” består samtidigt av en blå skrift som 

återkommer i de andra artiklarnas ortsdateringar, ”Dalarna” och ”Långshyttan”, på samma sida. 

På det här viset förekommer både visuellt rim och kontrast samtidigt i en mer medveten och en 

mer omedveten form. 

2.4.2 Samband på webben 

 

Även på webben förekommer färger som både kontrasterar och rimmar ofta samtidigt i 

artiklarna och användningen kan sägas kännetecknas av att den inte är enhetlig. Ibland består 

exempelvis annonser i anslutning till artiklarna av en kontrast då de har en bakgrundsfärg som 

kontrasterar mot annat innehåll och ibland har artiklarnas visuella inslag och sådant som 

annonser och annat runt omkring liknande färgtoner som rimmar med varandra. Artiklarna 

AB2–webb, AT2–webb och EXP1–webb har exempelvis annonser i anslutning till dem som 

består av färger som kontrasterar mot artiklarnas innehåll och signalerar att de inte hör 

artiklarna till medan artiklar som HP2–webb, HD1–webb och NH2–webb har liknande toner i 

sådant som hör artiklarna till, som i artiklarnas bilder och i artikeln HD1–webbs fall i 

ortsdateringen, och vissa annonser och bilder till andra artiklar. Vid HP2–webb sker detta 

genom att gråa toner i ett hus och gröna toner i en gräsmatta i artikelns bild återkommer i en 

annons direkt till höger om bilden som också den illustrerar ett hus med liknande toner samt en 

gräsmatta. Samtidigt finns dock en annons placerad i artikelns brödtext som har en röd och 

orange bakgrund som inte återfinns i artikelns visuella innehåll. Det skapas således som tidigare 

diskuterats samtidigt både samband och en indikation på skillnad eller både rim och kontrast. 

2.4.3 Samband i pappersformatet och på webben – jämförelse 

 

Både i pappersformatet och på webben har det varit svårt att se en enhetlig användning av 

visuellt rim och kontrast genom färg. Det finns inga direkta generella skillnader i användningen 
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av markörerna i pappersformatet och på webben, men likheterna är således att det i båda 

formaten ofta sker sambandsskapande med både sådant som hör artiklarna till och med annat 

utanför artiklarna. Både i pappersformatet och på webben finns också ett sambandsskapande 

som kan ses som mer medvetet och ett sambandsskapande som kan ses som mer slumpmässigt 

och detta sambandsskapande förekommer ofta simultant vid artiklarna. Ett exempel på ett 

artikelpar som väl visar likheterna mellan pappersformatet och webben är alltså artiklarna HP2–

papper och HP2–webb där det i båda skapas ett rim med innehåll som inte hör artiklarna till. 

2.5 Språkliga hänvisningar 

2.5.1 Samband i pappersformatet 

 

Sambandsmarkören språkliga hänvisningar förekommer i artiklarna i pappersformatet. Det 

som kan sägas känneteckna vägledningen är att den snarare är av det mer implicita slaget än av 

det explicita slaget. Någon explicit hänvisning av det slag som Holsanova (2010) nämner, där 

det explicit exempelvis står ”jfr illustration x”, förekommer inte.  

Först och främst har alla artiklar rubriker som anger vad artiklarna handlar om, vilket 

rimligen måste anses som något som vägleder läsarna till förståelse. Även om det inte explicit 

anges att rubrikerna beskriver vad som står i brödtexterna är det något som skapar förståelse 

och vägledning för läsarna. I övrigt är bildtexter till bilderna den språkliga hänvisning som 

framför allt används. Det förekommer även artiklar där artiklarnas tema anges med språklig 

hänvisning och även de faktarutor som finns till några av artiklarna har rubriker som anger vad 

för slags information som följer i rutorna. Slutligen har de artiklar som finns på samma sidor 

som artiklarna, med en direkt närhet fast utanför streckdragningarna, också rubriker som 

vägleder till förståelse att dessa inte hör till artiklarna i fråga. 

Den mest generella användningen av språklig hänvisning som finns i anslutning till de allra 

flesta artiklar är som nämnt bildtexter. Bildtexterna anger vad bilderna illustrerar eller berör 

temat i artiklarna och är av det mer implicita slaget då det inte utförligt står något i stil med att 

”på bilden syns” följt av vad som sker på bilden. Några exempel på artiklar som har sådana 

bildtexter är AT1–papper, LT1–papper, HP1–papper, HP2–papper och OT2–papper. Vid 

artikeln AT1–papper består bildtexten av skriften “En man boende i Avesta kommun misstänks 

för sexbrott via nätet”. På bilden syns sedan ett par händer som håller i en läsplatta samt en man 

framför en dator. Bildtexten beskriver inte explicit vad som händer på bilden, men det skapas 

ändå ett samband mellan bilden och artikelns brödtext. Vid artikeln LT1–papper består 

bildtexten av skriften ”Det finns regler för skolskjutsverksamheten, som föräldrarna anser ger 
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dem rätt i att dottern ska få skolskjuts”. På bilden ses sedan framsidan av en buss och en skylt 

som indikerar att bussen utför skolskjuts. På samma sätt som i artikeln AT1–papper anges det 

inte explicit vad som syns på bilden, men bildtexten anger att bilden berör temat skolskjutsar 

och det skapas ett samband mellan bilden och brödtexten. 

Som beskrivet förekommer även artiklar där temat för artiklarna anges genom språkliga 

hänvisningar. Några exempel på sådana artiklar är OT2–papper, EXP2–papper och HD2–

papper. Vid OT2–papper anges temat genom ett brett grönt streck till vänster om artikeln med 

texten ”familj” och vid EXP2–papper anges det genom att skriften ”me too” finns i en balk 

ovanför artikeln, vilket signalerar att artikeln berör den vid tiden pågående me too-debatten i 

svenska medier. Vid HD2–papper består hänvisningen av att det i en balk ovanför artikeln står 

”Kazuo Ishiguro Nobelpriset i litteratur 2017”, vilket är artikelns tema. 

Några exempel på artiklar med faktarutor med språkliga hänvisningar är SVD1–papper, 

OT1–papper och NH2–papper. Vid SVD1–papper anger rubrikerna ”fakta i A26 projektet” och 

”Ubåt A26” vad faktarutorna består av även om det inte explicit anges att rutorna lyfter fram 

fakta om dessa teman. Vid OT1–papper och NH2–papper är rubrikerna till faktarutan ordet 

”fakta”. Det skapas en förståelse om att faktauppgifter tas upp i rutorna, men det kan inte ses 

som en explicit vägledning av vad de innehåller.  

2.5.2 Samband på webben 

 

Även på webben förekommer användningen av språkliga hänvisningar. Samtliga artiklar på 

webben har även de rubriker. De flesta av dem har även bildtexter i anslutning till dem, 

faktarutorna har rubriker och det förekommer också att artiklarnas tema anges. På webben är 

det som nämnt vanligt förekommande att annat innehåll, som annonser och länkar till andra 

artiklar, som inte hör artiklarna till återfinns med en direkt närhet till dem och ofta delar upp 

dem. I de allra flesta fall har det innehållet som delar upp artiklarna språkliga hänvisningar i 

anslutning till dem som hjälper till att vägleda läsarna till att förstå att innehållet inte hör till 

artiklarna i fråga. Andra artiklar med en direkt närhet till artiklarna har även de rubriker som 

skapar förståelse av att de inte hör till artiklarna i fråga. 

Vid exempelvis artikeln AT2–webb finns en bild med en bildtext, en rubrik till en tabell samt 

språkliga hänvisningar vid de annonser som förekommer i artikelns närhet. Det finns en annons 

som delar upp artikelns innehåll samt en direkt till höger om brödtexten och båda dessa har 

ordet ”Annons” skrivet med en liten storlek högst upp i det vänstra hörnet. Vid artikeln LT1–

webb finns ingen bild och bildtext, men länkar till andra artiklar till höger om artikeln har 
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rubrikerna ”Senaste nytt” och ”Mest läst”. Ute till höger på sidan återfinns också ett par 

annonser med den språkliga hänvisningen ”Annons” i anslutning till dem. Även artikeln AT1–

webb har annonser med en sådan vägledning. En annons som delar upp artikeln och skapar ett 

mellanrum mellan ingressen och brödtexten har ”Annons” skrivet i det vänstra översta hörnet. 

Andra artiklar där denna typiska vägledning förekommer är SVD1–webb och AB2–webb. Det 

förekommer som nämnt artiklar i materialet där exempelvis annonser förekommer med en 

direkt närhet till artiklarna utan en hänvisning som de ovan beskrivna, men generellt används 

ändå denna språkliga hänvisning. 

Exempel på artiklar där artiklarnas tema anges är HD1–webb, HD2–webb, KP1–webb, KP2–

webb, SVD2–webb och AB1–webb. I anslutning till artiklarna SVD2–webb och HD1–webb 

finns skrift som anger att artiklarna berör de geografiska områdena ”Sverige” respektive 

”Skåne”. Det anges på det viset inte explicit vad artiklarna handlar om, men det skapas ändå 

någon typ av vägledning gällande vad artiklarna berör. Vid HD2–webb anges att artikeln hör 

hemma under temat ”Kultur”, vid KP1–webb att artikeln berör ämnet ”Sport” och vid KP2–

webb att artikeln berör temat ”Debatt”. Vid artikeln AB1–webb finns istället en balk ovanför 

rubriken som med skriften ”Bonde söker fru 2017” anger artikelns tema. 

2.5.3 Samband i pappersformatet och på webben – jämförelse 

 

De likheter som finns mellan användningen av språkliga hänvisningar i pappersformatet och 

på webben är att de mest generella dragen är att artiklarna har rubriker, att bilderna har 

bildtexter och att faktarutorna har rubriker. Sedan förekommer det även att temat för en del av 

artiklarna anges med språkliga hänvisningar. De hänvisningar som görs och som skapar 

samband och förståelse för läsarna är rimligen också oftast av det implicita slaget.  I annat 

material utanför artiklarna används också i båda formaten språkliga hänvisningar som skapar 

vägledning. Den skillnad som finns är dock att annonserna i pappersformatet inte har några 

språkliga hänvisningar i form av skriften ”Annons”, vilket möjligen kan ha att göra med att 

inga annonser och annat innehåll som inte hör till återfinns direkt inuti artiklarna i 

pappersformatet och delar upp dem. 

2.6 Sambandsskapande och störningsmoment 

 

Vid några av artiklarna i pappersformatet förekommer en överlappning av innehåll inom 

artiklarna och ibland förekommer även ett visuellt rim inom artiklarna som skapar samband, 

men de sambandsmarkörer som framför allt används till att skapa samband och vägleda läsarna 
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till att förstå vad som hör artiklarna i fråga till och vad som består av annat innehåll på sidorna 

är en tydlig inramning av artiklarna, en fysisk närhet mellan de innehållsdelar som hör artiklarna 

till samt språkliga hänvisningar genom sådant som rubriker och bildtexter. Det som kan sägas 

påverka det sambandsskapande som skapar förståelse av vad som hör artiklarna till negativt är 

när det skapas samband med annat innehåll utanför artiklarna och detta sker i pappersformatet 

framför allt genom att det utanför inramningen av artiklarna finns en närhet till annat innehåll 

på sidorna samt att det förekommer visuellt rim med innehåll utanför artiklarna. Vid några av 

artiklarna förekommer även en överlappning med innehåll utanför artiklarna samt en 

uppdelning av artiklarnas innehåll genom en streckdragning inom dem, men det är inte 

störningsmoment som generellt förekommer i materialet. 

Sådant som används till att skapa förståelse av vad som hör artiklarna till på webben är när 

sambandsmarkören inramning används för att avgränsa artiklarnas innehåll mot annat innehåll, 

när det finns en direkt närhet mellan innehållsdelar som hör till artiklarna, språkliga 

hänvisningar genom artiklarnas rubriker och bildtexter samt när det ibland finns ett visuellt rim 

inom artiklarna. En stor del av sambandsskapandet på webben skapas också genom språkliga 

hänvisningar i anslutning till sådant som annonser och länkar till andra artiklar som inte hör till 

artiklarna. Det störningsmoment som finns vid webbartiklarna är när en inramning avgränsar 

bara en del av artiklarnas innehåll mot annat, när streck dras som delar upp artiklarnas innehåll, 

när det finns en fysisk närhet till annat innehåll runt om artiklarna och en närhet till annat som 

delar upp artiklarna i delar samt när det förekommer visuellt rim med annat utanför artiklarna. 

2.7 Slutsatser 

 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka förekomsten och användningen av ett antal 

sambandsmarkörer i tio svenska dagstidningar i ett papperstidningsformat och på webben.  

Syftet har varit att redogöra för vad som används till att vägleda läsarna till att förstå vad som 

innehållsmässigt hör till en viss artikel i de multimodala uppslag där artiklarna förekommer, 

vilka generella drag som kännetecknar användningen av markörerna i pappersformatet och på 

webben samt vilka likheter och skillnader som finns i användningen. Analysen har som nämnts 

haft sin grund i Holsanovas (2010) och Björkvalls (2009) beskrivning av sambandsskapande.  

Svaret på frågeställningen om vilka markörer som förekommer i pappersformatet och på 

webben har visat sig bli att samtliga av de undersökta sambandsmarkörerna förekommer i 

materialet både i pappersformatet och på webben, men att de tre markörerna inramning, avstånd 

och språkliga hänvisningar är de som generellt används och dominerar i artiklarna i båda 
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formaten. Gällande frågeställningen om det finns likheter och skillnader i användningen har 

den likhet som visat sig mellan pappersformatet och webbformatet således blivit att det är dessa 

tre markörer som framför allt används. Artiklarnas innehåll avgränsas mot annat innehåll 

genom att streck dras, genom en närhet inom artiklarna samt genom sådant som bildtexter och 

rubriker som skapar ett samband mellan artiklarnas delar.  

Trots dessa likheter har det ändå visat sig att det finns fler skillnader än likheter i 

användningen. De tre sambandsmarkörerna används i pappersformatet till att skapa en klar 

avgränsning av artiklarna mot annat innehåll. Det som generellt kännetecknar artiklarna i 

pappersformatet är att de är tydliga enheter på sidorna med en direkt närhet mellan alla delar 

som hör artiklarna till samt med en klar och tydlig inramning av artiklarna. Vid en första blick 

över en sida i papperstidningarna blir det på det viset troligen inte otydligt vad som hör till en 

viss artikel och vad som inte gör det.  

Om artiklarna i papperstidningarna kännetecknas av att vara klart avgränsade egna enheter 

kännetecknas istället artiklarna på webben av att de tre dominerande sambandsmarkörerna 

generellt används för att skapa samband mellan vissa delar inom artiklarna, men inte alla, och 

avgränsar dessa delar mot annat innehåll. Artiklarna på webben kännetecknas således av att 

innehållet i dem ofta är uppdelat och att flera enheter skapas genom framför allt markören 

avstånd, men även ibland inramning. En sådan uppdelning kan exempelvis, som tidigare nämnt, 

bestå av att en annons är placerad efter ingressen mitt i en artikel vilket skapar ett avstånd 

mellan rubriken och ingressen samt resten av brödtexten. Vid en första anblick över en sida på 

webben möts läsarna generellt på det viset istället av ett uppslag där olika typer av innehåll är 

blandat och artikeln i fråga rimligen inte kan anses bestå av en tydlig enhet. Samtidigt som det 

finns en uppdelning av innehållet finns det på webben generellt samtidigt en språklig 

hänvisning vid det innehåll som delar upp artiklarna, vilket skapar ett samband och vägleder 

läsarna till att förstå att innehållet inte hör till artiklarna. 

Även på frågeställningen om det finns sådant i användningen av sambandsmarkörerna i 

anslutning till artiklarna som stör sambandsskapandet och påverkar det negativt i de båda 

formaten blir svaret således ja. I båda formaten består dessa störningsmoment av att det finns 

en direkt närhet till sådant som inte hör artiklarna till, att streckdragning delar upp artiklarnas 

innehåll samt att det finns ett visuellt rim med annat utanför artiklarna. Det generella drag som 

framför allt stör i båda formaten är användandet av sambandsmarkören avstånd med en direkt 

närhet till annat utanför artiklarna. 

Det har dock visat sig att det i både pappersformatet och på webben vid dessa 

störningsmoment generellt finns en annan sambandsmarkör som används för att motverka och 
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neutralisera störningarna. Artiklarna i pappersformatet har generellt en direkt närhet till andra 

artiklar och ibland ett visuellt rim med innehåll som inte hör till, men dessa störningsmoment 

motverkas av att artiklarna har en tydlig streckdragning runt sig. De andra artiklarna med en 

närhet har också egna rubriker som skapar vägledning för läsaren. På samma sätt finns det när 

det förekommer ett visuellt rim med annat innehåll samt en direkt närhet till annat innehåll, som 

ofta delar upp innehållet, vid artiklarna på webben i de allra flesta fall alltså språkliga 

hänvisningar som ”Annons” eller ”Läs mer” och ”Senaste nytt” som skapar en förståelse av att 

innehållet inte hör till artiklarna.  

Vid ett fåtal artiklar i pappersformatet och vid några fler, men ändå ett fåtal, artiklar på 

webben finns en uppdelning av innehållet i artiklarna genom streckdragning. Vid den 

användningen av inramning finns inget som motverkar störningen och det måste således 

rimligen ses som något som endast stör sambandsskapandet, men den användningen av 

inramning hör alltså inte till vanligheterna i något av formaten. Även när det finns ett visuellt 

rim med annat innehåll i båda formaten måste det som här har kallats för ett omedvetet rim med 

annat innehåll rimligen ses som något som endast stör sambandsskapandet, medan det mer 

medvetna rimmet rimligen kan diskuteras. Det medvetna rimmet stör förståelsen av vilka 

innehållsdelar som hör till artiklarna i fråga på det viset att samband skapas med annat innehåll 

utanför artiklarna, men de färger som rimmar i exempelvis sådant som citattecken och balkar 

är sådana färger som förefaller höra till tidningarna i fråga och vara den färgsättning som 

generellt används i tidningarnas material eller i vissa delar av tidningarna, som sportdelen eller 

kulturdelen. På det viset kan en sådan användning rimligen tänkas vara något som läsarna 

förväntar sig och är medvetna om, vilket möjligen gör att det inte stör i en lika stor utsträckning. 

Svaret på frågan om störningsmomenten är fler i pappersformatet eller på webben blir utifrån 

undersökningen att störningsmomenten är aningen fler till antalet vid artiklarna i webbformatet. 

I pappersmaterialet består störningarna framför allt av en närhet till annat material runt om samt 

ett visuellt rim med annat, medan det i webbartiklarna framför allt består av en närhet till annat 

runt om artiklarna, en närhet till annat innehåll som placeras i artiklarna och delar upp innehållet 

i dem samt ett visuellt rim med annat utanför artiklarna. Även om störningsmomenten är fler 

på webben förekommer som nämnt alltså språkliga hänvisningar vid sådant innehåll som inte 

hör artiklarna till. Störningsmomenten blir fler till antalet på webben, men samtidigt finns 

sambandsmarkörerna som neutraliserar och motverkar dessa störningar. Att definitivt fastställa 

att det finns fler moment som stör läsarna på webben än i papperstidningarna blir således i det 

här arbetet problematiskt och omöjligt utan andra forskningsstudier om hur sambandsskapandet 

uppfattas av faktiska läsare.   



 

33 

3. Avslutande diskussion 
 

Ledin (2000), Karlsson (2001) och Helgesson (2011) diskuterar alla i olika grad i sina 

undersökningar hur det har skett en utveckling mot en ökad multimodalitet och att grafiska 

inslag i en större utsträckning förekommer i direkt anslutning till skriven text. I den här 

undersökningen kan en parallell delvis dras till deras diskussioner. Artiklarna på webben kan 

sägas kännetecknas av att grafiska inslag, som annonserna som till den största delen består av 

visuell grafik, förekommer direkt i anslutning till skriven text i en högre grad än vid artiklarna 

i pappersformatet. Den här undersökningen väcker frågor som om det faktum att artiklarna i 

papperstidningsformatet kännetecknas av att vara tydliga inramade enheter medan artiklarna på 

webben kännetecknas av det generella draget att innehållet är utspritt, på grund av sådant som 

grafiska inslag som annonser, påverkar läsarnas upplevelse. Frågan är om det påverkar 

förståelsen av vad som hör till artiklarna negativt eller om de språkliga hänvisningar som finns 

vid webbartiklarna räcker för att skapa det samband och den förståelse som krävs vid läsningen 

trots störningar som närhet och visuellt rim. Tidigare forskning, som Holsanova m.fl. (2006), 

visar ju som nämnt att det faktum om sådant som hör samman i multimodala uppslag 

förekommer med en fysisk närhet eller ej påverkar hur uppslagen läses och hur läsarna tolkar 

informationen. En störning som närhet till annat utanför artiklarna skulle således möjligen 

kunna tänkas störa mer än den språkliga hänvisningen neutraliserar störningen.  

En studie som den här ger indikationer på vilka sambandsmarkörer och störningsmoment 

det finns som påverkar vägledningen av läsarna vid artiklar i multimodala uppslag i svenska 

dagstidningar. Det redovisade resultatet kan inte anses gälla generellt för artiklar från 

dagstidningar, men det ger ändå rimligen, på grund av det relativt stora antalet undersökta 

artiklar, en indikation på hur vägledningen med hjälp av sambandsmarkörer ser ut i 

pappersformatet och på webben. Det faktum att det undersökta materialet har varit ett konstant 

material bestående av redan publicerade artiklar från år 2017, och alltså inte ett material som är 

föränderligt från dag till dag, samt att redan på förhand bestämda sambandsmarkörer har 

undersökts bidrar även det till att undersökningen har kunnat redovisa tillförlitliga indikationer 

på hur det ser ut i det undersökta materialet. 

Studien ger indikationer på hur sambandsskapandet i multimodala uppslag i ett traditionellt 

tryckt format och ett nyare digitalt format kan se ut och kan således leda till ökade insikter 

gällande vad som händer med vägledningen av läsarna i övergången från det traditionella till 

den nya. Både Holsanova (2010) och Holmqvist m.fl. (2003) diskuterar, som nämnt, att läsning 

på webben kräver mer av läsarna än läsning i ett pappersformat. Resultatet i den här studien är 
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med tanke på sådana tidigare forskningsresultat viktigt. Det är av vikt att faktiskt kunna få 

indikationer på vilka skillnader som finns i sambandsmarkeringen mellan ett pappersformat och 

på webben med tanke på vilka skillnader det finns i hur krävande de olika formaten har visat 

sig vara för läsarna. Den här studien skulle rimligen kunna bidra i en diskussion om hur 

designen av dagstidningar både i ett pappersformat och på webben ska utformas på ett 

mottagarvänligt vis.  

Utifrån den här studien skulle det vid andra studier i framtiden, som diskuterats ovan, vara 

av intresse att undersöka vad läsare av artiklar anser om de sambandsmarkörer som används i 

anslutning till artiklarna och om markörerna skapar den förståelse och vägledning som krävs. 

Det skulle vara av stort intresse att särskilt undersöka förståelsen av de sambandsmarkörer som 

motverkar de störningar som har blivit tydliga på webben. Möjligen visar det sig att dessa 

markörer är tillräckliga för förståelsen hos läsarna eller möjligen visar det sig att det skulle vara 

att föredra att försöka att undvika störningsmomenten och skapa en annan design som ger mer 

enhetlighet vid artiklar på webben än den som har blivit tydlig i den här undersökningen. 

Exempelvis skulle studier av ögonrörelser vid läsning av artiklar, som Holsanova m.fl. (2006) 

och Holmqvist m.fl. (2003) har utfört fast med fokus på sambandsmarkering, eller enkäter med 

läsare kunna ge indikationer på hur läsare uppfattar sambandsmarkering i pappersformatet och 

på webben. Resultatet och de indikationer som har blivit tydliga i den här studien gör det 

motiverat att studier av det slaget utförs i framtiden. De generella drag som har blivit tydliga i 

materialet i den här undersökningen är rimligen ett steg på vägen som behövs för att det ska bli 

motiverat att utföra fler studier om sambandsmarkering i framtiden. 

Slutligen skulle det även vara av intresse att utföra en liknande studie som denna med ett 

större material från fler tidningar och med fokus på fler sambandsmarkörer. Det skulle vara 

intressant att se om de generella drag gällande användningen som har blivit tydliga i den här 

undersökningen blir tydliga i ett större material eller om andra drag kan identifieras. 
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4. Sammanfattning 

 

Bakgrunden och motivet till undersökningen är sig i att en teknologisk utveckling har inneburit 

att många multimodala texter som tidigare publicerades i ett tryckt format nu även publiceras 

digitalt på webben. Det digitala formatet kräver mer av läsarna genom att det i det formatet är 

svårare att få en överblick över innehållet än i ett tryckt format, vilket gör det intressant att 

utföra en jämförelse mellan vilken vägledning till att förstå vad som hör till en viss multimodal 

text och vad som inte hör den till som läsarna får vid tryckta artiklar i dagstidningar och i artiklar 

publicerade på webben.  

Syftet med studien har varit att undersöka förekomsten och användningen av ett antal 

sambandsmarkörer i tio svenska dagstidningar i ett papperstidningsformat och på webben. 

Syftet har varit att redogöra för vad som används till att vägleda läsarna till att förstå vad som 

hör till en viss artikel i de uppslag där artiklarna förekommer, vilka generella drag som 

kännetecknar användningen av markörerna samt vilka likheter och skillnader som finns i 

användningen i de båda formaten. Arbetets frågeställningar har varit vilka av de undersökta 

sambandsmarkörerna förekommer överhuvudtaget i materialet? finns det några likheter och 

skillnader i hur sambandsmarkörerna används i de två formaten? finns det sådant i 

användningen av markörerna som stör och påverkar sambandsskapandet negativt i de båda 

formaten? samt kan störningsmomenten anses vara fler i papperstidningsformatet eller på 

webben? 

Några studier av särskild relevans för det här arbetet är Kress & van Leeuwen (1998), Nord 

(2008), Ledin (2000), Holsanova m.fl. (2006) samt Björkvall (2000). Det som de tidigare 

studierna har gemensamt är att de alla på något vis berör sambandsmarkering eller utför studier 

på nyhetstext. Många av studierna har också sin grund i Kress och van Leeuwen (1996). Vissa 

av studierna har jämfört ett tryckt material med ett digitalt, men ingen av de tidigare studierna 

har dock undersökt endast den vägledning som läsaren får genom sambandsmarkering i 

multimodala nyhetsartiklar i ett papperstidningsformat och på webben.  

Det teoretiska perspektiv som undersökningen ansluter sig till är i grunden sociosemiotiken 

och en multimodal analys har utförts där sambandsmarkörerna inramning, avstånd, 

överlappning, visuellt rim och kontrast genom färg samt språkliga hänvisningar har 

undersökts. Analysen har sin grund i Björkvalls (2009) och Holsanovas (2010) riktlinjer för 

sambandsskapande i multimodal text. 
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Materialet i undersökningen har varit tjugo artiklar, med en version från en papperstidning 

och en version av samma artikel från tidningen i frågas webbsida, från de svenska 

dagstidningarna Aftonbladet (AB), Hallandsposten (HP), Laholms Tidning (LT), Expressen 

(EXP), Norra Halland (NH), Helsingborgs Dagblad (HD), Kungsbacka-Posten (KP), Svenska 

Dagbladet (SVD), Oskarshamns-Tidningen (OT) och Avesta Tidning (AT).  

En kvalitativ analys har utförts för att kunna redogöra för vilka sambandsmarkörer som 

förekommer i artiklarna och vad som generellt kännetecknar användningen. Under rubriken 

resultat redovisas de generella drag som har blivit synliga i materialet först i pappersformatet 

och sedan på webben. Varje sambandsmarkör har redovisats under egna rubriker och det som 

används till att skapa samband i anslutning till artiklarna samt det som stör denna vägledning 

av läsarna har sedan sammanfattats under en egen rubrik. Det har visat sig att det som 

kännetecknar inramning är en klar och tydlig inramning av artiklarna med hjälp av 

streckdragning mot samtligt annat innehåll i pappersformatet och en inramning som bara delvis 

avgränsar artiklarna mot annat innehåll på webben. Avstånd kännetecknas av att det i båda 

formaten generellt finns en närhet till sådant på sidorna som inte hör artiklarna till, men att det 

i en större utsträckning finns en direkt närhet mellan artiklarnas delar i pappersformatet. Det 

har visat sig att överlappning generellt inte förekommer i materialet samt att visuellt rim och 

kontrast i båda formaten kännetecknas av att rim och kontrast ofta skapas med både sådant som 

hör artiklarna till och annat innehåll runt omkring dem. Det finns ingen enhetlighet i 

användandet av de två markörerna. Språkliga hänvisningar är slutligen vanligt förekommande 

i både pappersformatet och på webben.  

Slutligen har undersökningens resultat diskuterats under rubrikerna Slutsatser samt 

Avslutande diskussion. Slutsatsen har blivit att samtliga sambandsmarkörer förekommer både 

vid artiklarna i pappersformatet och på webben, men att alltså framför allt markörerna 

inramning, avstånd och språkliga hänvisningar används till att vägleda läsarna till att förstå 

vilket innehåll på sidorna som hör till artiklarna i fråga. De likheter som har blivit tydliga i 

användningen är således framför allt att dessa tre sambandsmarkörer dominerar i de båda 

formaten och används till att avgränsa artiklarna i fråga mot annat innehåll på sidorna. 

Skillnaderna har visat sig vara att markörerna i pappersformatet dock används på ett vis som 

gör artiklarna till tydliga egna enheter på sidorna som är avgränsade från annat innehåll, medan 

artiklarna på webben istället ofta blir uppdelade i flera små enheter och bara delvis är 

avgränsade.  

I båda formaten skapas emellertid också samband med sådant innehåll som inte hört till 

artiklarna, vilket stör sambandsskapandet och vägledningen i artiklarna. Både i pappersformatet 
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och på webben finns dock vid störningsmomenten sambandsmarkörer som används för att 

motverka störningarna. På det viset är artiklarna i pappersformatet inramade med linjer som 

motverkar det faktum att det finns en direkt närhet till annat innehåll på sidorna samt ibland ett 

visuellt rim med annat. Sådant som annonser och länkar till andra artiklar som ofta delar upp 

artiklarna på webben har även språkliga hänvisningar i anslutning till dem som exempelvis 

skriften ”Annons”. De språkliga hänvisningarna används således för att motverka att läsarna 

ska tro att innehållet hör till artiklarna i fråga. Att fastställa att det finns mer som stör 

sambandsskapandet vid artiklarna antingen i pappersformatet eller på webben har inte blivit 

möjligt. Vidare studier behövs, med exempelvis enkäter med läsare av artiklar, för att kunna få 

indikationer på om de sambandsmarkörer som motverkar störningsmomenten är tillräckliga för 

att skapa den vägledning och förståelse hos läsarna som krävs. 
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