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Sammanfattning 

Problemställning: Syftet med examensprojektet är att producera ett nytt visuellt koncept för 

studenttidningen Campus som ska ta uttryck i form av sidmallar. Sidmallarna ska ha ett 

genomgående visuellt koncept som framträder i grafiska element. Uppdragsgivarens 

önskemål var att tidningen ska vara målgruppsanpassad, tilldragande, inbjudande, trovärdigt, 

modernt och funktionellt att arbeta med.  

Teori: För att kunna tillämpa önskemålen och på ett bra sätt producera ett genomgående 

visuellt koncept tog vi avstamp i teori inom grafisk formgivning. Denna teori har hämtat 

många av sina formgivningsprinciper från estetiken, och därför har vi använt oss även av 

estetiken för att ge en djupare teoretisk aspekt. De principer vi använt oss av inom grafisk 

formgivning är hur man skapar en helhet i layouten med hjälp av grundelement som text, bild 

och luft. Vi har även gått in och studerat linjerings-, form-, färg-, kontrast-, typografi- och 

placeringsprinciper. De formgivningsprinciper som vi tillämpat från estetiken är 

färgrepetition, färgkontraster, balans, bildharmoni och djup. 

Metod: De empiriska undersökningarna bestod av en kvalitativ innehållsanalys av 

studenttidningar följt av en fokusgruppundersökning med respondenter från tidningen 

Campus målgrupp. Syftet med de båda studierna var att genom en innehållsanalys få en bild 

av hur formspråket ser ut på marknaden idag, för att sedan kunna skapa ett visuellt uttryck 

som står utanför dessa ramar. Detta gjordes i form av fyra olika layoutförlag som fick 

diskuteras i fokusgrupper. 

Resultat: Vår första empiriska studie visade hur studenttidningar är utformade idag, och med 

hjälp av teorin kunde fungerande layoutprinciper användas i skapandet av layoutförslagen. 

Under fokusgruppanalysen fick vi fram åsikter om layoutförslagen. Vi kunde därmed se vad 

respondenter från målgruppen ville se i den slutliga sidmallslayouten. Tillsammans med 

uppdragsgivarens önskemål och analysen från våra undersökningar togs ett nytt koncept fram, 

detta ska uppfattas som fräscht, strukturerat och ha attityd. 

Nyckelord: tidningslayout, studenttidning, sidmall, koncept, grafisk formgivning, estetik, 

visuell kommunikation 
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Abstract 
Presentation of the problem: The goal with this graduation project is to produce a new 

visual concept for the student newspaper Campus, this will be expressed in the form of page 

templates. The page templates will have a visual concept that appears through graphical 

elements. The client's wishes were that the student newspaper should be audience appropriate, 

attractive, inviting, reliable, modern and functional to work with. 

Theory: In order to implement the wishes and in a good way produce a consistent visual 

concept, we took a starting point in theory of graphic design. This theory has taken many of 

its principles from aesthetic theory, and therefore have we also used aesthetics to provide a 

deeper theoretical aspect. The principles we used in graphic design is; how to create a unity in 

the layout by using basic elements such as text, images, and white space. We have also looked 

at alignment-, form-, color-, contrast-, typography- and placement principles. The principles 

we have applied from aesthetics are color repetition, color contrasts, balance, visual harmony 

and depth. 

Method: The empirical studies consisted of a qualitative content analysis of student 

newspapers, followed by a focus-group study with respondents from the Campus newspaper 

target group. The purpose of the two studies was to, via a content analysis, get a general 

picture of the design language that is used on the market today. This, combined with theory, 

helped us to create a visual expression that stands outside the general form. It was done in 

four different dummies, these dummies were discussed by the focus-group. 

Results: Our first empirical study showed how student newspapers are designed today. With 

support of theory, the functioning principles was sorted out and used in the four dummies. 

During the focus-group analysis, opinions about the dummies were presented. We could 

therefore see what the respondents wanted in the page templates. Together with the client's 

wishes and analysis from the empirical studies, a new concept developed. It will be perceived 

as clean and structured together with attitude. 

Keywords: newspaper format, student newspaper, page template, concept, graphic design, 

aesthetics, visual communication  
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Inledning 
 

Hur framgångsrik en tidning blir beror till stor del på innehållet, men också utseendet spelar 

en avgörande roll. En tidnings omslag påverkar valet av tidning vid försäljningstillfälle och 

talar om vad tidningen handlar om, det sätter även ramen för den känsla som ska förmedlas. 

Känslan kan vara kvalité genom att använda bra bilder och tryckpapper, eller billig genom att 

förmedla att läsaren får mycket för pengarna genom att använda sig av många rubriker, 

färglada puffar och bilder (Jais-Nielsen, 2004). Detta visuella uttryck i en tidning kan liknas 

vid ett buffébord. ”Formgivningen på sidorna är en viktig del i tidningens grafiska profil” 

(Jais-Nielsen, 2008:17). De flesta tidningar och tidsskrifter är strukturerade på ett visst sätt, 

vanligt förekommande är att innehållsförteckning, ledare, insändare, krönikor och plocksidor 

(sidor med exempelvis flera notiser, korta artiklar och/eller bilder) är placerade i början. 

Mittdelen innehåller längre text- och bildreportage, ofta återspeglas ett av dessa reportage på 

omslagsbilden. Slutet på en tidning kan påminna om början med plocksidor men också 

krönikor, recensioner och tester. Dessa delar brukar omnämnas som framvagn, mittvagn och 

bakvagn. Strukturen är beroende på annonsvolym och inriktning (Jais-Nielsen, 2004). 

 

Men vad är det då som gör en tidnings utseende och dess visuella budskap? Dake (2004) 

menar att effektivt visuell kommunikation grundas på en unik visuell estetisk logik. Denna 

logik definieras som ett system av relationer som stimulerar en känsla av samstämmighet, 

integritet och elegans. Detta krävs för att väcka uppmärksamhet och guida läsaren till en 

estetisk fulländning och uppfattning. Jais-Nielsen (2004) menar också att det är viktigt med 

tydlig struktur och att det grafiska formspråket bör utstråla samstämmighet. Dake (2004) 

hävdar att läsarens tolkning av visuella budskap uppfattas som rörig och mindre trovärdig om 

inte tidningen har en helhet. För att uppnå ett helhetsintryck i visuella budskap bör grafiska 

formgivare använda sig av flera formgivningsprinciper för att placera och formge de element 

som finns i visuella budskap. Många av dessa principer är hämtade från konsten och estetiken. 

Till exempel kan harmoni hjälpa till att skapa en känsla av helhet. ”The successful application 

of harmony results in unity, which is achieved by using the principles of design” (Anderson 

Fesiner, 2006:74). Ett enkelt sätt att skapa helhet är att genomgående använda sig av samma 

färgkomposition, detta kan man göra genom att använda färger som ligger ton i ton med 

varandra. Denna princip gör att ett visuellt budskap uppfattas som mer harmonisk. 

 



Abrahamsson & Renhult 
Karlstads universitet 

 

9 
 

Idag är det dock svårt för en tidning att ha ett fungerande visuellt budskap. Tidningar är ofta 

överösta med färglada rubriker och bilder på framsidan, allt för att kunna synas. Det är svårt 

att urskilja om detta är formgivarens val eller om det är tidningsutgivarens beslut, som ofta 

menar att mer innehåll ger mer valuta för pengarna (Jais-Nielsen, 2004). Men det finns 

undantag på tidningsmarknaden. Speciellt inom nischade tidskrifter för inredning, arkitektur 

och design där ofta en mer avskalad layout dominerar. Numera kan man se nya tidskrifter 

med prägel av 50- och 60-talet. Då var de flesta omslag mer rena, och inte överösta med 

många grafiska element så som rubriker och färger, utan bilden och helheten fick tala ensamt. 

Att använda sig utav en mer grafiskt ren och avskalad tidningslayout kan användas som 

argument till att sticka ut och attrahera läsaren (Jais-Nielsen, 2004). ”Många formgivare […] 

gör misstaget att försöka få plats med för mycket på ett allt för litet utrymme och försvårar 

därmed kommunikationen” (Bergström, 2001:213). 

 

Bakgrund 

Uppdragsgivaren till detta projekt är HKM Publishing AB (HKM), vilket är ett Örebro-

baserat företag som ger ut ett antal titlar både i Sverige och i utlandet och har gjort det under 

de senaste sexton åren. Deras vision är att producera titlar med läsaren i fokus och med vikt 

på hög kvalitet och god design. I Örebro län har de sju titlar med olika inriktning och 

målgrupp, och sammanlagt fyrtiotre utgåvor per år. En av dessa titlar är studenttidningen 

Nollnitton Campus som beskriver studentlivet. Tidningen heter Campus men betecknas 

Nollnitton Campus på framsida och i informationspalt, detta har grund i HKM:s 

distribueringssätt. I tidningen finns material av mer generell karaktär blandad med specifika 

nyheter om universitet och artiklar som tar upp studentrelaterade ämnen som exempelvis 

bostadsfrågor, utbildning och nöjesliv. Periodiciteten är två gånger per år och tidningen har en 

upplaga på fjorton tusen exemplar. Campus distribueras via post till studenter vid Örebro 

universitet, samt att den distribueras via tidningsställ på universitetet och i centrum. 

Målgruppen är universitetsstudenter, och mer specifikt riktar sig Campus mot tjejer och killar 

i åldern 19-30 år bosatta i Örebro med omnejd. Campus första nummer delades ut 2003, och 

har haft ett liknande visuellt uttryck sedan start. Därmed anser HKM att det är dags för ett nytt 

visuellt uttryck. Som programstudenter på Visuell kommunikation och design vid Karlstads 

universitet har vi blivit erbjudna att bistå HKM i deras arbete med att producera ett nytt 
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utseende för tidningen. HKM vill att tidningen ska bli målgruppsanpassad, tilldragande, 

inbjudande, trovärdig och samtidigt få en mer modern touch. Detta i kombination med att 

tidningen ska ha färdiga sidmallar där text och bild enkelt kan placeras utan att man behöver 

tänka på formgivning. Detta är av hög prioritet för HKM då de inte har mycket tid att lägga på 

redigering. En sidmall är ett elektroniskt dokument där text-, rubrik- och bildrutor redan är 

placerade för att fyllas med innehåll. En sidmall kan också innehålla fasta element som 

sidnumrering och titel. Med sidmallar innebär det att man begränsar tidningens kreativitet. Vi 

kommer att producera ett antal typer av enkelsidor, uppslag och plocksidor, för att på så sätt 

bygga en varierad men sammanhållen grund i Campus sidmallar. 

 

Problembeskrivning 

Problemet är att Campus behöver få en ny layout som har en mer modern touch i kombination 

med att den ska se mer tilldragande, inbjudande och trovärdig ut. Tidningslayouten ska tilltala 

specifik målgrupp (studenter vid Örebro universitet) och på så sätt förhoppningsvis öka 

läsarantalet i ett längre led. Vi ska därför producera nya sidmallar för studenttidningen. Att 

producera sidmallar för en tidning innebär att vi ska utforma sidmall för omslag, 

innehållssida,  enkelsidor, plocksida och uppslag. 

 

HKM:s önskemål är att tidningen ska vara: 

1. Målgruppsanpassad – Då text- och bildinnehåll är riktat mot universitets 

studenter är det viktigt att det visuella uttrycket stämmer överens med 

innehållet. 

2. Tilldragande – HKM önskar att tidningen ska väcka uppmärksamhet och 

återge ett visuellt utryck som appellerar till målgruppen. 

3. Inbjudande – Campus ska locka till läsning genom grafiska element på omslag 

och i artiklarna. 

4. Trovärdigt – Med detta menar HKM att tidningen ska uppfattas som trovärdig 

gällande journalistisk och att layouten ska vara strukturerad och organiserad. 

5. Modernare uttryck – Här har vi fått fria tyglar gällande att skapa en mer nutida 

layout. 
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6. Enkelt och funktionellt – HKM har inte tidsresurser åt redigering, därmed har 

de ett behov av sidmallar som kräver minimalt med redigering. Detta gällande 

bildplacering, utformning, färgval, rubricering och typografi. 

Campus innehåller korta artiklar, längre artiklar och artiklarna har olika antal bilder som ger 

oss ytterligare ett kriterie att ta hänsyn till. Uppdragsgivaren vill att stor vikt ska läggas på 

omslaget, då denna är tidningens första kontakt med potentiella läsare, och attraherar och 

fångar in dem. ”Det första vi ser av en tidning - och som gör att vi eventuellt stannar till - är 

bilden av omslaget, bilden av logotypen, fotot och typografin” (Jais-Nielsen, 2004:18). Jais-

Nielsen (2004) hävdar även att ett omslag som ser nytt och spännande lockar läsaren till att 

plocka upp tidningen.  

För att lyckas möta uppdragsgivarens önskemål om en mer målgruppsanpassad layout samt 

att den ser både mer tilldragande, inbjudande, trovärdig och modern ut, så kommer vi först att 

genomföra en kvalitativ innehållsanalys av studenttidningars layout. Analysen ger oss en bild 

av hur formspråket (bland annat grafiska element, typsnitt, typografi, färgkombinationer) ser 

ut idag, med detta i åtanke har vi möjlighet att skapa ett visuellt uttryck som står utanför dessa 

ramar. HKM:s önskemål är att den nya layouten ska vara mer modern än den är idag och då 

kan inte den nya layouten ha liknande formspråk som är vanligt bland andra studenttidningar. 

Om vi däremot finner intressanta och goda exempel på layout kommer vi att tillämpa dessa 

formgivningsprinciper. Vi kommer sedan kombinera kunskapen vi fått från innehållsanalysen 

med riktlinjer och principer inom grafisk formgivning och estetisk. Tanken är att använda en 

teoretisk grund i skapandeprocessen som gynnar kreativiteten. Vi kommer att producera fyra 

layoutförslag, så kallade dummies, för hur tidningen kan komma att se ut. De nya 

layoutförslagen tar avstamp i innehållsanalysen för att särskilja den nya tidningen från andra 

för att göra den mer modern. Det är oklart vad som uppfattas som modernt men enligt Jais-

Nielsen (2004) menas oftast att layouten ska vara luftigare, avskalad och använda färre och 

större bilder. “De modernistiska principerna enkelhet och less is more återkommer [...] som 

en sorts utgångspunkt för grafisk design” (Jais-Nielsen, 2004:291). Vi vill sedan veta vad 

studenter från Örebro universitet har för synpunkter och åsikter om layoutförslagen. Valet var 

då att använda oss av intervju som metod då den ger en möjlighet att komma åt information 

som annars kan vara svår att ta del av, exempelvis genom en enkätundersökning. Frågan var 

senare om personliga intervjuer eller en form av gruppintervju var mest lämpad för vår studie. 

Vid gruppintervju får vi en bredare skala av åsikter än vid en personlig intervju (Wibeck, 
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2012). Den kan framkalla mer spontana och emotionella uppfattningar än den individuella 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2010). En typ av gruppintervju är en så kallad 

fokusgruppundersökning, och det är fokusgrupp vi valt att använda oss av. Efter en analys av 

denna undersökning kan vi slutligen kombinera all insamlad kunskap. Innehållsanalysen kan 

tillsammans med resultatet från fokusgruppundersökningen tillämpas vid framtagandet av 

sidmallarna. 

 

Syfte 

Utifrån HKM:s önskemål och projektets ramar är syfte att producera ett nytt visuellt koncept 

som ska ta uttryck i form av sidmallar. Sidmallarna ska ha ett genomgående visuellt koncept 

som framträder i grafiska element. Campus ska på så sätt få ett målgruppsanpassat och nytt 

helhetligt koncept som ska uppfattas som modernt, inbjudande och tilldragande. 

  

Avgränsning 

Vi har för avsikt att endast producera sidmallar: omslag, innehållssida, enkelsidor och uppslag 

åt HKM. 

Eftersom omslaget är bärare av varumärke ska vi omforma varumärket. Själva namnet 

kommer inte att ändras, då Nollnitton Campus är enligt uppdragsgivaren ett etablerat namn på 

Örebro universitet. 

Vi avser inte att förändra storleken, producera en sidplan, riktlinjer för annonser och inte 

heller text- eller bildinnehåll eftersom inte detta är ett önskemål från HKM. 

 

Teori 

I detta kapitel kommer projektets teorier och kunskapsområde att presenteras. För att skapa en 

helhetlig layout har vi tillämpat oss av principer inom grafisk formgivning till exempel text, 

bild och luft. Vi har även studerat placering, linjering, form, färg, kontrast och typografi. De 

formgivningsprinciper som vi tillämpat från estetiken är färgrepetition, färgkontraster, balans, 
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bildharmoni och djup. För att skapa layout tillämpas principer från grafisk formgivning och 

estetik och därmed motiveras vårt teorival. Dessa teorier skapar tillsammans ett teorietiskt 

ramverk som huvudsakligen ska användas senare när vi presenterar utformningen av 

sidmallarna, de kommer även att användas när vi presenterar resultaten från av våra 

undersökningar. 

 

Grafisk formgivning och dess principer 
 
En tidningslayout ger dess sidor ett utseende och berättar hur innehållet ska läsas, det är flera 

delar som ska passa ihop och tillsammans bildar de en helhet. Målet är att fånga in läsaren och 

få denne att stanna kvar. Jais-Nielsen (2004) menar att det första vi ser av en tidning är 

omslaget. Det första vi tittar på då är bilden, sedan logotypen och sist typografin.  

Grundelementen i en layout är text och bild, dessa ska tillsammans med luft och grafiska 

element bilda en helhet som både appellerar till läsaren och på bästa sätt förmedlar sitt 

innehåll (Jais-Nielsen, 2004). Hur bra en layout kommunicerar med sina läsare påverkas av 

vart man placerar text och bild i relation till andra grafiska element, vart blickfånget på sidan 

ska ligga och hur man använder sig av elementet luft (Ambrose & Harris, 2005). ”Nästan all 

teori inom grafisk form och layout betonar vikten av enkelhet och luft, vilket också fungerar 

utmärkt för vissa tidskrifter” (Jais-Nielsen, 2004:289). En tidningslayout har två huvudsyften, 

att skapa en ”logisk och läsarvänlig uppbyggnad som underlättar för läsaren att ta till sig 

tidningens innehåll” (Alm & Eliasson, 2008:33). Syftet med layouten, alltså vem man vänder 

sig till har också stor betydelse för hur den ska se ut. Ska man informera eller underhålla? 

Eller måste man kanske ständigt vinna nya läsare? Detta påverkar hur man utformar layouten 

(Jais-Nielsen, 2004). 

Det finns teorier som säger hur en tidningslayout kan se ut för att kommunicera med läsaren 

på ett bra sätt. En layout ska vara ändamålsenlig och funktionell. En layout är funktionell när 

tidningen blir läst och sedd. På samma sätt blir en logotyp sedd om den placeras på rätt ställe 

så att den syns. Olika texter behöver olika typer av layout, det beror helt enkelt på vilken sorts 

text det är och hur den ska läsas (Jais-Nielsen, 2004). Ändamålsenlighet uppnår man genom 

att på olika sätt använda luft, spalter, typografi och bilder. En layout ses som ändamålsenlig 

om den speglar innehållet i både text och bild på ett relevant sätt (Jais-Nielsen, 2004). För att 

göra detta effektivt måste man tänka på uttrycket och dess tänkta publik (Ambrose & Harris, 
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2005). Hanterar man det rätt så skickas rätt signaler ut och man kan direkt se vilken typ av 

tidning det är och vilken målgrupp den tilltalar. Tänker man kommersiellt uppnås formens 

ändamålsenlighet om den bidrar till nöjda läsare och en hög upplaga. Sammanfattningsvis kan 

man säga att en layout är både ändamålsenlig och funktionell om den ger känslan av vad 

tidningen står för och vilken typ av text den innehåller (Jais-Nielsen, 2004). 

”Ett visuellt budskap måste ha en bärande idé. Det kan vara det där roliga och annorlunda 

sättet att kombinera text och bild” (Bergström, 2001:90). Bergström (2001) hävdar att en bra 

idé måste ha ett övergripande tema eller koncept som bör ha en ihophållande effekt. Alm och 

Eliasson (2008) menar att detta kan uppnås till exempel genom spalter, teckensnitt, 

bildformat, färger och gärna sträva efter att ha något unikt i sin grafiska formgivning, ju fler 

beslut som drar åt samma håll skapar ett starkare koncept. Dessa beslut beror på målgruppen 

och innehållet. Bergström (2001) hävdar också att det som utmärker en bra idé är oftast att 

den skapar uppmärksamhet, en aha-upplevelse, är enkel och tydlig och att den går att 

utveckla. 

Förutom luft, text och bild som  utgör grundelementen för en layout, så har formgivaren några 

ytterligare designelement att tillämpa för att kunna göra intressanta och attraktiva layouter 

(Jais-Nielsen, 2004). Dessa kan ses som olika instrument som kan användas för att uppnå 

olika effekter i layouten. Grundelementet luft kan ses som det naturligaste elementet då det 

redan finns där och inte behöver tillsättas, man reducerar det snarare genom att tillföra text 

och bild. Layouten behöver luft för att kunna läsas rätt. Rätt mängd luft ska finnas mellan 

bokstäver, spalter och grafiska element (Jais-Nielsen, 2004). Många formgivare känner sig 

ofta tvingade att fylla ut luften, istället för att använda den som ett formgivningselement. 

Resultatet kan bli att layouten då istället känns hoptryckt och rörig.  

”Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left 

to take away” (Antoine de Saint-Exupéry citerad i Ambrose & Harris, 2005:67). 

Luften kan även användas för att knyta ihop eller för att separera olika element. ”Rätt mängd 

luft markerar till exempel att en bildtext hör till bilden och inte till texten under, precis som 

rätt mängd luft markerar att en mellanrubrik hör till följande stycke, inte förgående” (Jais-

Nielsen, 2004:298). Luft är även ett av de effektivaste sätten att knyta ihop sidorna i en 

tidning till en helhet (Jais-Nielsen, 2004). 
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Något som man även hittar i var layout är linjer, dessa kan vara både synliga och osynliga. 

Alla layouter är gjorda efter ett osynligt linjesystem, och det syns tydligast på linjeringar 

utefter spalter. Bild och text i layouten kan även placeras efter en osynlig horisontell linje 

(Jais-Nielsen, 2004). Det innebär att all text eller bild läggs linjerat och anpassat med 

sidhuvudet, eller sidfoten. De kan också linjeras till höger, vänster eller centrerat (Ambrose & 

Harris, 2005). Både osynliga och synliga linjer används till att orientera läsaren i en layout. 

Synliga linjer kan vara tunna, tjocka, prickade, dubbla och så vidare. Man kan med hjälp av 

dessa exempelvis samla texter inom ramar, eller separera olika textstycken från varandra och 

på så sätt orientera läsaren till att följa en viss riktning. De kan också användas till att skapa 

ett mönster i layouten (Jais-Nielsen, 2004). 

I layout finns även form, oftast är det rektangulära eller kvadratiska former som syns mest, 

detta i allt från tidningens format till form på spalter och bilder (Jais-Nielsen, 2004). 

”Eftersom det mesta i en tidning är fyrkantigt i formen kan ett effektivt sätt att skapa 

uppmärksamhet och dynamik vara att välja en avvikande form på ett objekt” (Jais-Nielsen, 

2004:300). Jais-Nielsen (2004) hävdar också att den vanligaste formen på ett varumärke är 

rektangulär och sträcker sig över hela sidhuvudet. Formen i och på en layout påverkas av vad 

den ska kommunicera, till vilken publik och i vilken kontext den ska befinna sig (Ambrose & 

Harris, 2005). 

 

Färg är även ett effektivt redskap när det kommer till layout. Ögat uppfattar färg snabbare än 

innehållet i en text, och färg är starkt förknippat med känslor. Färg kan användas för att 

framkalla känslor i samband med en layout. Man kan även använda färg för att fånga en 

läsares uppmärksamhet och lyfta fram något som är viktigt i en text (Jais-Nielsen, 2004). 

Dock ska man vara sparsam och arbeta med det med eftertanke (Alm & Eliasson, 2008). Färg 

är effektivt när man vill få layouten att hänga ihop, exempelvis genom att låta en färg 

återkomma i citat eller rubrik (Jais-Nielsen, 2004). Man kan även arbeta med färg för att 

skapa igenkännande eller för att binda ihop sidor och element i en layout. För många tidningar 

finns en färg som är kopplad till dess identitet och till själva tidningen (Alm & Eliasson, 

2008). Färg kan också användas för att öka attraktionen i faktarutor och diagram. Man bör 

dock tänka på att använda färg varsamt, så att det inte förlorar sin effekt som vägledare (Jais-

Nielsen, 2004). 
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Den formgivningsprincip som framförallt kan användas till att fånga uppmärksamhet i en 

layout är kontrast. Kontrast kan skapas genom att betona ett grafiskt element och därmed 

skapa ett blickfång. Kontrast kan också skapas genom att en text eller bild som omges av luft 

framträder tydligare, eller genom att placera en luftig sida bredvid en välfylld sida skapar 

kontrast. Att arbeta med olika storlekar på exempelvis typografi är ett annat sätt för att skapa 

kontrast. En stor rubrik, citat eller bild drar ögat till sig och fungerar som en ingång. Man 

måste dock tänka på att elementet ska framträda tydligt. ”Kontrasten bör vara ordentligt 

tilltagen, annars uteblir den effekt du eftersträvar” (Alm & Eliasson, 2008:104). Färg kan 

också den skapa kontrast, detta genom att ställa färg mot svart eller vitt (Jais-Nielsen, 2004). 

Typografi spelar också en avgörande roll i layout. En tidning finns där för att den ska bli läst, 

och det är formgivarens uppgift att se till att typografin formges så att budskapet förmedlas på 

bästa sätt. I en tidning finns typografi i rubriker, ingresser, mellanrubriker, citat, bildtexter 

med mera. Alla dessa ska formges på bästa sätt för att väcka uppmärksamhet och fånga in 

läsaren, samt att texten ska vara läsbar och förmedla vad som faktiskt står i texten (Jais-

Nielsen, 2004). Det finns flera faktorer som har betydelse för läsbarheten, bland annat valet 

av typsnitt, bokstävernas storlek (grad), radavstånd (kägel), ordmellanrum, teckenmellanrum, 

anfanger (att ha den första bokstaven i brödtexten större), radlängd, kontrast och utmärkelse i 

texten (Jais-Nielsen, 2004). Bergström (2001) menar att anfanger är ett effektivt sätt att 

markera starten av en brödtext.  

(Stefan Lundhem). 

Ett typsnitt är en uppsättning av alfabetets bokstäver, tecken och siffror. När man väljer 

typsnitt ska man tänka på att det ska vara läsbart, det ska även förmedla en känsla, vara 

igenkänningsbart och väcka uppmärksamhet (Alm & Eliasson, 2008). Det finns en mängd 

olika typsnitt att välja mellan, och vissa av dem anses ge större läsbarhet. Den viktigaste 

uppdelningen är mellan så kallade antikva (klassiskt typsnitt vid större textmängd, med 

bokstavsdetaljer som klackar) och linjär (bokstäver med jämntjocka linjer utan klackar). 

Antikvabokstaven är mer lättläst och den föredras i längre texter. Andra typsnittsfamiljer 

fungerar inte på längre textsättning men förekommer ofta i rubriker (Jais-Nielsen, 2004). 

“Ofta räcker det långt i både tidsskrifter och andra trycksaker att bara använda två typsnitt, ett 

ur varje grupp” (Jais-Nielsen, 2004:234).  
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Typsnitt kan även formateras. Förutsatt att man använder en antikva kan man med fördel 

framhäva text med en fet linjär (Flessa, 2001). Därför kan det med fördel användas fet linjär 

som textingång och mellanrubrik i brödtext.“Teckenmellanrummen ska aldrig förändras i 

brödtext (Flessa, 2001:100). Spärra (glesa ut) och knipa (dra ihop) text bör endast användas i 

större teckenstorlekar som tillexempel varumärken (Flessa, 2001). För att strukturerar 

textinformation används rubriker, rubriker kan utformas på flera sätt, antingen till utseende 

eller i kombination med grafiska inslag (Flessa, 2001). 

Harrower (2002) menar att element i en tidningslayout ska placeras i ordningen bild, 

bildinformation, rubrik och sen brödtext. Finns det lite plats kan bilden även läggas bredvid 

både rubrik och brödtext, eller så läggs rubriken överst och både bild och brödtext under vid 

sidan av varandra. Men till största mån ska den första ordningen följas. Harrower (2002) 

hävdar också att komplementbilder/porträttbilder bör placeras i enspalt, men det förekommer 

bilder i halvspalt. När det kommer till framsidans layout är det vanligast att varumärket 

sträcker sig över hela tidningshuvudet, om namnet är kort är det placerat till vänster. Det är 

ovanligt att varumärket är placerat till höger på grund av att i butikens tidningshyllor är 

tidningarna oftast delvis synliga, då tidningarna staplas bredvid varandra så att vänstra delen 

syns (Jais-Nielsen, 2004). Bilder och texter placeras bäst i rektangulära boxar enligt Harrower 

(2002). Detta både horisontellt och vertikalt, dock kan vertikala bilder vara svårare att arbeta 

med. Finns det en tydlig rörelse i bilden bör denna även riktas in mot texten. Harrower (2002) 

menar också att man alltid bör ha ett element som är större än de andra. Detta för att göra 

layouten mer intressant. Men det finns undantag då element, oftast bilder, passar bättre med 

varandra när de är i samma storlek. Att använda citat som bildelement kan vara en god idé om 

citatet i sig är bra och kan intressera läsaren. Men att lyfta ut citat utspritt i brödtexten är inte 

en god formgivningsprincip, då detta bara blir distraherande. Man ska istället försöka placera 

citatet ovanför eller vid sidan av en text (Harrower, 2002). Ett annat sätt att strukturera 

innehållet är att använda sig av vinjetter, dessa är ofta mycket varierande formgivning men är 

som regel placerad överst på sidan (Jais-Nielsen, 2004).   

 

Estetik 

En av de viktigaste aspekterna inom visuell kommunikation är estetik. Visuell 

kommunikation grundas på en unik visuell estetisk logik. De sex individuella principerna som 
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styr känslan av visuell estetisk logik är mångtydighet och mening, rörelse och riktning, 

organiska samband, spänning, helhet och realistisk (Dake, 2004). 

Dake (2004) menar att visuella produktioner alltid är mångtydiga då visuella kommunikatörer 

skapar en mening, medans åskådaren kan skapa en annan meningsinnebörd. Denna princip 

om mångtydlighet och mening menar på att om layout och innehåll relaterar till varandra på 

ett effektivt sätt, så ska betraktaren kunna omvandla visuell information och då sker 

meningskapandet naturligt.  

En bildskapare kan styra vart betraktarens öga ska fokusera för att skapa uppmärksamhet, 

intresse och en estetisk känsla. Formgivaren kan använda olika gestaltningskomponenter till 

exempel placering av olika visuella element, kontraster i storlek, färgkomponering, luft eller 

avsaknaden av linjer för att skapa rörelse och riktning. Dessa aspekter tillämpas för att 

underlätta och styra betraktarens öga till viktiga delar i layouten (Dake, 2004). 

Djupet av den visuella logiken är inte alltid uppenbar, eftersom det är en skapandeprocess för 

formgivaren och åskådarens perception som spelar in, detta skapar en ömsesidig relation med 

bilden, ett organiskt samband. De visuella elementen erbjuder flera meningsskapanden, men 

även risk för att betraktaren och/eller formgivaren fastnar vid en mening. Gregory Bateson 

(1975, refererad i Dake, 2004) menar att våra tolkningar inte alltid är bestående, genom att 

testa olika tolkningar skapar hjärnan tillslut en jämförelse från tidigare upplevelser. Under 

tolkningsprocessen skapas omedelbara reaktioner som ”jag gillar inte”, dessa reaktioner tar 

hjärnan vara på, och de kan tyda på att betraktaren har sträckt sin tolkning utanför sin 

förflutna kapacitet. Inget han/hon tidigare upplevt passar in, och därför söker man efter 

mindre uppenbara relationer. 

Illusionistisk användning av geografiska ledtrådar skapar en spänning på en platt grund. 

Dessutom ger de visuella elementen spänningar mellan varandra. Även bildramar i skapar 

spänning. Summan av alla spänningar, både det tydliga och de dolda, skapar ett estetiskt 

intryck som ger en grund för önskad effekt (Dake, 2004). 

Den vänstra hjärnhalva är specialiserad på tolkning, snarare än helhetsuppfattning. Effektiv 

visuell kommunikation har sammanhållande element. Dessa strukturer är normalt inte 

uppenbara för det otränade ögat, däremot skapas känslan av helhet och trovärdighet i bra 

visuell kommunikation även för den oskolade åskådaren. Utan helhet blir betraktarens 

tolkning mindre säker och trovärdig (Dake, 2004). 
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För att förmedla en realistisk känsla bör formgivaren använda olika formgivningsprinciper 

som till exempel överlappning, skuggor, färglära, toner och proportion för att skapa djup. I 

visuell kommunikation är det nödvändigt för att betraktaren ska kunna bedöma 

sanningshalten (Dake, 2004). 

 

Färg- och formgivningsprinciper 

Agrawala med flera (2011) menar att formgivare använder olika principer i en testproduktion, 

sedan analyseras idén och sedan förfinas och förbättras slutresultatet. Formgivare använder 

inte specifikt uppsatta formgivningsprinciper utan snarare en taktisk kunskap som de tillägnat 

genom tidigare arbeten. Dessa formgivningsprinciper är mer förekommande inom 

formgivningslitteratur. ”Design principles are usually not strict rules, but rules of thumb that 

might even oppose and contradict one another” (Agrawala et al. 2011:62). 

I stycket som följer presenteras några olika verktyg för att producera en estetisk visuell 

layout. Det är färg- och formgivningsprinciper som kan appliceras på tidigare nämnda 

principer som påverkar den estetiska uppfattningen.  

Anderson Feisner (2006) hävdar att repetition av färgnyanser är viktiga i alla visuella 

produktioner. Avsaknaden av färgrepetition ger också avsaknad på helhetsintrycket. 

Repetition av olika färgnyanser kan påverka åskådarens perception av rörelse. Färg är även 

viktigt för hur den integrerar i rytm, proportion, skala, betoning och harmoni. Anderson 

Feisner (2006) menar också att man bör integrera bakgrunden i arbetet, och att ett av det 

enklaste sättet att lyckas med detta är att använda sig av samma färgskala på bakgrunden som 

i förgrunden. Detta kan åstadkommas med hjälp av en progression från ljusa till mörka 

färgnyanser. Används istället en progression från kalla till varma nyanser kan formgivaren 

åstadkomma ett bra djup. Kalla färger som grå-blå har en tendens att uppfattas som längre 

bort och vara viktlösa, medans varma färger som röda uppfattas som närmre och tyngre 

(Anderson Feisner, 2006).  

Anderson Feisner (2006) hävdar att färg påverkar våra känslor starkt. Färger kan ha olika 

associationer hos olika personer och ha olika symboliska värden i olika religioner och 

kulturer. Anderson Feisner (2006) samt Fraser och Banks (2004) presenterar i sin litteratur en 

översikt över de vanligaste associationerna till olika färger, dock påpekar Fraser och Banks 
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(2004) att undersökningen som gjorts i samband med att kartlägga färgassociationerna är 

kritiserad.   

Balans kan återskapas med hjälp av symmetriska eller asymmetriska element. Symmetrisk 

balans uppnås med hjälp av spegelavbildning. Symmetri skapar balans, harmoni, lugn och 

ordning. Människan föredrar symmetri före asymmetri. Nackdelen med symmetri är att den 

kan uppfattas som trist och stel. Därför kan det vara positivt att skapa asymmetri. I 

välkomponerade asymmetriska layouter uppstår istället spänning (Bergström, 2003). 

Asymmetrisk balans uppnås när bildelement inte är speglade längs en central axel, men kan 

ändå återge ett behagligt intryck (Anderson Feisner, 2006). 

Formgivaren kan även åstadkomma balans genom kontraster. Större färgkontraster behöver 

kompositionsbalanseras mindre. Som till exempel på en vit bakgrund behövs större yta av 

grått för att skapa balans, medans en svart yta kan vara mindre på grund av högre 

kontrastvärde.  En kall bakgrund kan balanseras med en liten mängd av varm färg, och 

tvärtom. Komplementfärger kan balanseras symmetriskt, däremot uppnås bättre balans i en 

bild då en ren grundfärg används tillsammans med en bruten. Använder man brutna färger 

balanserat med en grundfärg får ögat något att vila på, därför är det viktigt för visuella 

kommunikatörer att ha kunskap om hur färger fungerar och påverkar varandra (Anderson 

Feisner, 2006). 

Att använda sig av tidigare nämnd princip om färgrepetition åstadkoms enklast bildharmoni. 

Harmoni kan framkallas genom att man använder en färgnyans i olika toner (Anderson 

Feisner, 2006). 

”The successful application of harmony results in unity, which is achieved by  

using the principles of design” (Anderson Feisner, 2006:74). 

På en vit bakgrund kan motivet uppfattas som väldigt mörkt eller nästan svart, och motsatt 

färgkomposition har motsatt effekt, det känns som att objektet ”hoppar” på en. Objekt som 

ska uppfattas som längre ifrån kräver mer ljus och dovare färger. Det kan vara smart att 

applicera grått för att skapa en dovare nyans, men för att skapa ett stort djup är det praktiskt 

att använda sig utav grå-blå nyanser i det som ska uppfattas som långt borta. Kalla färger har 

en tendens att få objekt att verka mindre, öka dimensioner och avstånd, och är därmed bra att 

använda för att skapa ett bra djup (Anderson Fesiner, 2006). ”Vissa bilder saknar djup. 
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Mottagarens blick kan inte vandra särskilt långt och det känns som om något fattas [...]. Den 

upplevs inte som riktigt verklig, utan som platt och ovälkomnande” (Bergström, 2001:190). 

Dessa principer styr alltså vår uppfattning om en layout kan ses som estetiskt tilltalande eller 

inte. För att uppnå en estetisk visuell kommunikation kan man tillämpa olika färg- och 

formgivningsprinciper för att åstadkomma visuell logik som presenterats; färgrytm, 

färgbalans, färgharmoni och djup. 

 

Metod 

I detta kapitel kommer vi först att beskriva varför vi har använt oss av metodologisk 

triangulering och kombinerat två metoder. Vi kommer sedan detaljerat att beskriva 

tillvägagångssättet vid genomförandet av dessa undersökningar, för att läsaren ska kunna se 

hur vi har gått till väga och varför. Detta bidrar till undersökningens transparens. Vi har valt 

att dela upp kapitlet i två delar. Den första behandlar vår kvalitativa innehållsanalys och den 

andra vår kvalitativa fokusgruppundersökning. Vi inleder med en övergripande diskussion om 

metoden och varför dessa båda metodval gjorts. Går sedan över till att beskriva urval och 

genomförandet, samt avslutar med att diskutera metodproblem, reliabilitet och validitet. 

 

Vad gör våra metoder tillsammans? 

Vi har använt oss av metodologisk triangulering som innebär att vi kombinerar en metod med 

en andra metodansats. “Projektets validitet kan stärkas på olika sätt, bland annat genom 

triangulering, som innebär att man kompenserar för svagheterna genom att kombinera olika 

analytiska aspekter” (Østbye et al. 2004:122). Det innebär att man kan använda flera 

kvalitativa metoder, vilket vi har valt att göra (Østbye et al. 2004). Valet av den kvalitativa 

innehållsanalysen kan motiveras av att vi har för avsikt att gå till djupet med ett begränsat 

antal tidningar för att skapa en grund till skapandeprocessen. Att använda sig av fokusgrupp 

som metod är bra vid uppföljningen av kvalitativa studier enligt Wibeck (2012). Østbye med 

flera (2004) menar också att inom medieforskning lämpar sig innehållsanalys väl i 

kombination med respondentundersökning i samband med medieproduktioner. I vårt fall 

handlar det om en uppföljning av en innehållsanalys där fokusgruppen får diskutera kring 
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våra layoutförlag på nya sidmallar. Detta då respondenters uppfattning studeras samt en 

kompetent undersökning genomförs.  Att använda fokusgrupp som komplement till en 

kvalitativ innehållsanalys gör att vi får en större bild av respondenter från målgruppens 

konkreta behov. Validiteten i projektet har stärkts i och med detta sätt att arbeta. Trots att 

dessa båda metoder har olika utgångspunkter, den ena i existerande layout och den andra i 

nyskapad, så kan vi genom att kombinera dessa analyser göra en mer träffsäker åtgärd och 

förändring när det gäller sidmallarna (Obert & Forsell, 2000). ”Meningen med 

kvalitetsundersökningar är att man ska kunna utveckla och förbättra [någonting] utifrån 

undersökningens resultat” (Obert & Forsell, 2000:8). 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Val av metod 

Vid en kvalitativ analys går man till djupet med ett begränsat antal texter och vi har för avsikt 

att genomföra en kvalitativ innehållsanalys på fem stycken studenttidningars layout. 

”Textanalys är en generell beteckning för kvalitativa sätt att närma sig texter.” (Østbye et al. 

2008:63). Denna genreavgränsning hjälper oss att inte studera andra tidsskrifter på 

marknaden. Anledningen till valet av en mindre granskning grundas i att vi endast söker svar 

på ytliga strukturer.    

Det analytiska intresset har uttrycksmässiga aspekter ”som å ena sidan avser genrens 

materiella form, genrens diskurssubstans (skrift, bild, ljud) och å andra sidan stilen” (Østbye 

et al. 2008:72). Den textanalys vi har genomfört är en studie av layout som bär meddelandet - 

diskurssubstansen. ”De grundläggande och materiella aspekterna hos mediernas texter 

betecknas som diskurssubstans” (Østbye et al. 2008:63). Vi har inte studerat reportagens, 

artiklarnas eller bildernas innehåll. Den studie vi har gjort är av så kallad objektifierad läsart, 

som menar att vi tolkat layouten oberoende av avsändare och social kontext (Østbye et al. 

2008). Østbye med flera (2008) menar att olika teorier erbjuder olika begrepp för att söka svar 

på olika slags frågor. ”Textanalys förutsätter ett perspektiv, begrepp och en frågeställning som 

ger analysen rikting och redskap för att förstå texterna” (Østbye et al. 2008:63). Dessa 

kriterier som Østbye med flera nämner har vi i vår undersökning tagit hänsyn till. Vi har 
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granskat rubriksättning, brödtext, färgkompositioner och placering av foton/illustrationer och 

placering av grafiska element. Vid undersökningen har vi studerat grafiska element med 

bakgrund mot teorietiska perspektiv och begrepp från estetiken och grafisk formgivning. 

Frågeställningen till studieobjekten är också formade utifrån dessa teoretiska perspektiv. 

Även om det inte råder ett direkt samband mellan teoretiska begrepp och frågor, hjälper 

teorierna till att skapa frågor (Østbye et al. 2008). “Frågorna i ett frågeformulär utformas i 

stort sett genom ett begrepp som ingår i teorier och hypoteser operationaliseras och 

omvandlas till frågor” (Østbye et al. 2008:147). Frågeställningen har operationaliserats utifrån 

teoretiska begrepp för att kunna besvara de layoutmässiga aspekter vi söker svar på. Därmed 

har vi exempelvis brutit ned begrepp inom typografi för att få svar på frågor som berör 

brödtext, textingångar och rubricering. Ett annat teoretiskt begrepp som operationaliserats är 

de estetiska och grafiska formgivningsaspekterna av färg. 

 

Urval 

I innehållsanalysen satte vi en avgränsning för att hjälpa oss att inte studera icke aktuella 

studieobjekt och för att hålla oss inom ramen för vad som är aktuellt. 

• Att endast studera målgruppsriktade tidningar - studenttidningar. 

• Att endast studera tidningar som utges av studentkårer. 

• Inte studera studenttidningar som berör specifikt ämnesområde till exempel medicin. 

• Att endast studera tryckta exemplar. 

Vi har genomfört den kvalitativa innehållsanalysen på studenttidningar med liknande 

förutsättningar och innehåll. Tidningarna är riktade till snarlik målgrupp som Campus har 

(universitetsstudenter mellan 19-30 år och med lokal tillknytning till studieort). Tidningarnas 

artiklar handlar om studentrelaterade frågor som utbildning, karriär efter studier, 

boendemarknad och nöje. De har inte något specifikt ämnesområde. De tidningar vi valt att 

granska utges av respektive universitets studentkår. Valet föll på fem studenttidningar 

Gaudeamus, Spionen, Lundagård, Vertex samt Örebro-konkurrenten Lösnummer. 
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Titlar och utgivningsinformation i undersökningen 
 
Titel Exemplar Periodicitet Nummer/år Utgivare 

Gaudeamus   35 300       8 ggr/år 3/2012      Sthlm universitets studentkår  

Spionen    34 344         8 ggr/år 2/2012 Gbg universitets studentkår 

Lundagård 40 000 9 ggr/år 4/2012 Lund universitets studentkår  

Vertex 15 000 9 ggr/år 4/2012 Kårmedia Umeå AB, ägs av Umeå 

studentkår  

Lösnummer   13 000        8 ggr/år   3/2012 Örebro universitets studentkår 

 

Anledningen till att vi undersökt just dessa tidningar är för att Gaudeamus, Spionen och 

Lundagård distribueras till studenter på de större lärosätena i Sverige och når ut till många 

studenter. Vertex från Umeå breddar den geografiska aspekten av undersökningen, som ska ge 

en bild av hur studenttidningsmarknaden ser ut i Sverige. Lösnummer ges ut av Örebro 

studentkår och är konkurrent med Campus på Örebro-marknaden. Det är viktigt att 

Lösnummer och Campus skiljer sig åt i formgivningsspråket, då båda distribueras till samma 

målgrupp och artiklarna i de båda tidningarna är av samma karaktär. Det ska inte gå att ta 

miste på att det är Campus man bläddrar i. 

I och med att kårobligatoriet försvann 2010 uteblev intäkter till produktion av 

studenttidningar, därmed övergick många av landets studentkårer till att publicera i Metro 

Student Magazine. Vi har valt att inte granska dessa då Metro Student Magazine har större 

ekonomiska resurser, mer erfarna medarbetare och att endast bakvagnen av tidningen fungerar 

som en mindre studenttidning åt respektive universitet. 

Østbye med flera (2008) menar att teoretiska feltolkningar kan uppstå om man förbiser 

studieobjektets distributionsform. ”Det kan betyda något för innebörden i en tidningsartikel 

om den distribueras på en papperstidning eller en nättidning” (Østbye et al. 2008:74). Därför 

har vi valt att stärka vår undersökning genom att studera studenttidningar som distribueras via 

post hem till studenter, så att alla tidningar har granskats efter samma förutsättningar. 
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Tillvägagångssätt 

En kvalitativ innehållsanalys har ingen specifik teknik eller regelbok. ”Vi säger ofta att den är 

objektstyrd, att arbetssättet beror på egenskaperna hos den text vi ska analysera” (Østbye et al. 

2008:69). Vi kontaktade respektive tidningsredaktion och fick tillsänt senaste tryckta 

exemplar. Då vi mottog de fem olika studenttidningarna granskades dessa och dess olika 

delar.  Frågorna nedan ställdes till tidningarna, och besvarades med hjälp av teoretiska 

aspekter. 

De frågorna vi valt att använda oss av är: 

1. Hur är framsidan formgiven?                     

2. Finns det något som väcker större uppmärksamhet på framsidan? 

3. Hur har man placerat de olika styckena på ledarsidan (ledare, redaktion, 

innehållsförteckning)? 

4. Har redigeraren arbetat med textingångar, och i så fall hur? 

5. Hur är rubricering formgiven? 

6. Hur har man arbetat med färger? 

7. Hur har man arbetat med bildplacering och illustrationer? 

8. Hur har man arbetat med brödtext? 

9. Finns det vinjetter och hur är de i så fall formgivna och placerade? 

10. Hur ser det genomgående formspråket ut? 

11. Vilket intryck ger tidningen? Lättläst, tung, tråkig, intressant, roligt? 

12. Finns det större likheter och/eller olikheter mellan tidningarna? 
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Anledningen till att vi använt oss av denna frågeställning är för att dessa frågor täcker 

helhetsuppfattningen av en tidning, samtidigt som en studie av detaljer genomförs. De frågor 

vi valt att ställa till de olika tidningarna handlar om layout, och detta har satt ramar för 

arbetssättet. ”Den textanalytiska situationen kan liknas vid en dialog: Analytikern ställer 

frågor till texten och försöker besvara dem med texten som underlag och med de begrepp och 

perspektiv […] som mobiliseras för analysen” (Østbye et al. 2008:71). 

 

Metodproblem 

Ett problem som kan uppstå är att en teoretisk feltolkning kan göras, då visuella uttryck kan 

vara mångtydiga, eftersom formgivarens meningsskapande kan skilja sig med tolkningen av 

texten. (Dake, 2004). Detta kan inte vi vara med och påverka då vi inte vet vad formgivarens 

ursprungliga mening med skapandet av layouten var. Men vi anser ändå att vår tolkning är 

giltig då den gjorts med hjälp av teoretiska begrepp inom ämnet. 

Ett annat problem som kan uppstå är att den layout som skapats har direkt relation till 

innehållet. Eftersom vi inte avsett att granska innehåll utan endast layout så kan den viktiga 

relationen ha förbisetts.  

 

Validitet och reliabilitet 

“Validitet innebär giltighet [...] i stora drag betyder validitet att man mäter det man avser att 

mäta (Østbye et al. 2008:40). I denna kvalitativa innehållsanalys anser vi att graden av 

validiteten är hög då vi endast studerat studenttidningar och layoutmässiga aspekter, vilket är 

vad vi avsett att studera. De teoretiska begreppen ligger även till grund för frågeställningen 

och har besvarats med teoretisk utgångspunkt.  

“Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys 

av data. I den här fasen finns många tänkbara felkällor som är viktiga att vara uppmärksam 

på” (Østbye et al. 2008:40). Dessa felkällor kan vara att teoretiska feltolkningar har gjorts, att 

personliga åsikter påverkat eller att man inte titta ordentligt. Detta kan sänka reliabiliteten i 

undersökningen enligt Østbye med flera (2008). Vi anser dock att dessa felkällor inte 

förekommer i vår undersökning då vi har en god teoretisk grund och vi har varit opartiska 
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samt noggranna i vår undersökning. De layoutdelar vi undersökt har även varit de som är 

relevanta för projektet. Østbye med flera (2008) menar att det kan vara svårt att hålla en hög 

reliabilitet och definitionsmässig validitet i en undersökning. De menar också att kvantitativa 

undersökningar har en hög reliabilitet medans de kvalitativa undersökningarna kommer 

närmare de teoretiska aspekterna och därmed ger en högre definitionsmässig validitet. Vi 

menar att detta är aktuellt att ha i åtanke i och med vårt metodval. Avsikten med vår 

undersökning är inte att räkna grafiska element eller få ut en generaliserbar summa av dessa, 

vilket man får ut genom en kvantitativ innehållsanalys. Däremot är syftet med att genomföra 

vår kvalitativa innehållsanalys att studera de uttrycksmässiga aspekterna i en layout. 

 

Fokusgrupp 

 
Val av metod 

 

Syftet med vår metodundersökning är att få reda på vad respondenter från målgruppen har för 

synpunkter och åsikter om de olika layoutförslag som tagits fram. Valet var då att använda oss 

av intervju som metod, den ger en möjlighet att komma åt information som annars kan vara 

svårt att ta del av. Frågan var senare om personliga intervjuer eller en form av gruppintervju 

var mest lämpad för vår studie. Morgan (1998 refererad i Wibeck, 2010) menar att 

fokusgrupper, ska väljas som metod när målgruppen för studien har stora olikheter i sättet att 

tänka och leva. Fokusgrupper kan även framkalla mer spontana och emotionella uppfattningar 

än den individuella intervjun (Kvale & Brinkmann, 2010). Den data man kan samla in i 

samband med en fokusgrupp ger en omedelbar inblick i hur människor tänker, talar och 

reagerar inför olika produkter. Därmed motiveras valet av fokusgrupp som metod. Vår 

fokusgruppundersökning klassas som en mindre fokusgruppundersökning, då den lämpar sig 

för ”en tidning som anordnar fokusgrupper för att få synpunkter på ett antal möjliga 

designförslag gällande tidningens format” (Morgan, 1998:14 citerad i Wibeck, 2010:68). 

En fokusgrupp kan, som nämnt tidigare, kallas för gruppintervju. Men man diskuterar inte en 

mängd olika frågor och ämnen utan endast ett ämne (Obert & Forsell, 2008). Morgan (1996 

refererad i Wibeck, 2010) menar att fokusgrupp är en forskningsteknik i sig - en metod som 

syftar till att samla in någon form av data för forskningsändamål. Man samlar in information 
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om målgruppens åsikter, värderingar och reflektioner (Østbye et al. 2003). Detta sker genom 

en gruppinteraktion där ämnet som diskuteras har bestämts av forskaren (Morgan 1996 

refererad i Wibeck, 2010). Deltagarnas uppfattningar skapar reaktioner hos andra och på så 

sätt kommer många olika perspektiv på en fråga fram (Obert & Forsell, 2000). 

Fokusgrupp är en enkel och lättanvänd metod där man själv är delaktig i undersökningen, 

vilket skapar en större motivation till förändring och utveckling av produkten. Vi kan genom 

att använda oss av denna metod skapa diskussion om våra layoutförslag och tillåta deltagarna 

att uttrycka personliga åsikter. Respondenterna i undersökningen får titta på våra olika 

layoutförslag, dummies, och får sedan diskutera dem utifrån framtagna teman. “Målet för 

fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras, utan att föra fram olika 

uppfattningar i en fråga” (Kvale & Brinkmann, 2010:166). 

När man använder denna typ av metod så har man inte någon styrning på vilka faktorer som 

respondenterna tycker är viktiga, men det hör också till syftet med metoden. Man kan många 

gånger säga att en fokusgrupp har karaktären av ett argumentativt samtal, detta för att 

deltagarna kan diskutera olika åsikter i ett ämne. Detta gör att det blir en spännande, men 

ibland svår, diskussion att följa. Man ska tänka på att inte precisera syftet för studien för 

tydligt. Risken finns då att man går in och styr diskussionen för mycket för att få svar på 

syftet, och missar då viktiga aspekter som deltagarna själva skulle tagit upp som man finner 

mer intressanta än de som forskaren tänkt ut på förhand (Wibeck, 2010). För att ändå kunna 

lägga fokus på det som är viktigt måste man tänka på formuleringen av ämnet (temat) för 

metodundersökningen.  

Vi har valt att hålla oss till en strukturerad fokusgrupp då ”en hög grad av moderatorns 

inblandning gör det möjligt att försäkra sig om att de önskvärda ämnesaspekterna [teman] 

täcks in, även om det inte får medföra att deltagarna inte får utrymme att komma med egna 

synpunkter” (Wibeck, 2010:57).  Tematiseringen bör formuleras positivt, och på så sätt 

undviks fokus och kraft på hur man inte vill att något ska vara. Man bör även tänka på att bara 

ta upp ett tema i taget för att undvika förvirring, detta för att få ut så mycket information som 

möjligt som sedan kan användas (Obert & Forsell, 2000). 

Vi valde att arbeta med fyra stycken teman utifrån våra förslag på sidmallar: 

1. Finns det något i layouten som fångar ert intresse, och i så fall vad? 
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2. Känns denna layout annorlunda gentemot andra studenttidningar du sett tidigare, och i 

så fall varför? 

3. Finns det delar i tidningen som attraherar er, och i så fall vad? 

4. Bidrar layouten till att du vill läsa artiklarna, och i så fall varför? 

Dessa teman kan komma att skapa diskussioner, och ge svar vi söker för att kunna skapa 

sidmallar som uppdragsgivaren efterfrågat. Vi har hållt oss till dessa fyra teman då de täcker 

vad vi avser att undersöka. Om nödvändigt i diskussionen så kan man tillägga vissa 

följdfrågor beroende på hur de olika diskussionerna artar sig. Vi har formulerat dessa teman 

så att de är mer övergripande istället för att gå in på små detaljer. Exempelvis kan marginaler 

och användandet av luft vara svårt för en respondentgrupp, som inte äger förkunskaper i 

ämnet, att diskutera. 

 

Urval 

Hur många grupper som behövs i en studie beror på komplexiteten i det som ska studeras. 

Vad man söker är att uppnå en så kallad ”teoretisk mättnad”. Detta innebär att för var ny 

grupp som samlas så kommer mindre och mindre ny information fram tills ämnet känns 

”mättat”. Det kan på förhand vara svårt att säga hur många grupper som behövs för att uppnå 

teoretisk mättnad (Wibeck, 2010). Eftersom att vi avser att undersöka vad respondenternas 

upplevelser och åsikter är i vissa frågor och om ett visst ämne, så räcker tre stycken grupper 

för att uppnå teoretisk mättnad i denna studie. Wibeck (2010) skriver att det finns olika teorier 

om hur stor en fokusgrupp bör vara, men mycket talar för att den inte ska vara för stor. Hon 

menar att lämpligt deltagarantal är mellan fyra till sex personer - inte färre och inte fler. Detta 

för att en grupp på tre personer gör att den tredje fungerar som en medlare mellan de andra 

två. I en grupp på fler än sex personer finns en stor risk för subgrupper eller att tillbakadragna 

personer väljer att inte tala överhuvudtaget. Ett deltagarantal mellan fyra till sex personer per 

grupp var målet med vår undersökning. Då vi hade problem med att få ihop respondenter vid 

Örebro universitet vid rätt tillfälle, så slutade det med en grupp på tre, en på fyra och en på sju 

respondenter. Vi kommer ta upp detta mer ingående i metodproblemavsnittet längre ned. 

Morgan (1988 refererad i Wibeck, 2010) menar att vid en mindre fokusgruppundersökning, 

som denna, så rekryterar man personer som är enkla att få tag på. Därför valde vi att använda 

oss av ett så kallat snöbollsurval. Det ”innebär att man börjar med en person med vars hjälp 
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nästa person sedan lokaliseras etc” (Larsson, 2009:58). Vi skapade ett arrangemang via 

Facebook och spred sedan arrangemanget vidare till studenter vid universitetet. Lärare, 

sektioner och studentföreningar blev även kontaktade via mejl och blev uppmanade att berätta 

om denna undersökning för studenter, detta för att vi skulle kunna få ihop rätt antal 

respondenter. Några av respondenterna blev tillfrågade om att delta på plats vid Örebro 

universitet under undersökningsdagen. 

”Urvalsprocessen i denna typ av forskning svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra 

studieobjekt, där det gäller att selektera fram en ändamålsenlig grupp intervjupersoner som 

ingår i det fenomen man vill studera” (Larsson, 2009:56). Vår målgruppspopulation är som 

nämnt tidigare alla studenter vid Örebro universitet. Vi har arbetat med ett urval av både 

manliga och kvinnliga studenter som idag studerar vid universitetet. Respondenterna bestod 

av sju stycken kvinnor och sju stycken män, och delades upp i grupper om tre, fyra och sju. 

Detta beroende på vilken tid under dagen för undersökningen som de hade möjlighet att delta. 

 

Tillvägagångssätt 

En förstudie genomfördes med en så kallad pilotundersökning med tre respondenter från 

Karlstads universitet. Pilotundersökningen gjordes för att säkerhetsställa att fokusgruppen 

skulle fungera och att frågorna skulle vara lättförståeliga och enkla att diskutera. Inget 

problem uppstod och därför gjordes heller inte några ändringar eller korrigeringar i upplägget 

av frågorna eller diskussionen. 

Fokusgruppundersökningen genomfördes på Örebro universitet onsdagen den 16 maj 2012, 

och delades upp på tre tillfällen under dagen. Respondenterna placerades runt ett bord i en 

seminariesal och fick under tjugo till trettio minuter diskutera de olika layoutförslagen utifrån 

våra frågeställningar. Under undersökningen deltog en gruppledare och en medhjälpare. 

”Gruppledaren presenterar […] syftet med fokusgruppen, ger en tidsram och ser till att den 

hålls” (Obert & Forsell, 2008:37). Denne ser även till att deltagarna håller sig till de olika 

teman i diskussionen och inte glider över till andra frågor. Gruppledaren bör också styrka att 

forskargruppen inte är ute efter åsikter som är rätt och fel, utan allt som respondenterna 

diskuterar under undersökningen är intressant (Wibeck, 2010). Vi valde att avväga inför varje 

fokusgrupp hur mycket grupperna skulle styras med hjälpfrågor beroende på hur 

diskussionerna flöt på. ”Grupper är mycket olika sinsemellan, och ibland kan det vara befogat 
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att ställa en fråga till en grupp som man inte ställer till en annan” (Wibeck, 2010:88). 

Huvudmålet med alla tre fokusgrupperna var att få fram diskussioner kring vår frågeställning. 

Gruppledaren var den samma vid alla tre tillfällena, då detta enligt Wibeck (2010) ökar 

reliabiliteten. Medhjälparens uppgift under fokusgruppundersökningen är att anteckna 

faktorer som kommer upp under diskussionen som denne anser som viktiga för 

undersökningen (Obert & Forsell, 2008). Detta för att under analysfasen kunna gå tillbaka till 

anteckningarna. Det gäller för både gruppledare och medhjälpare att deltagarna inte ska kunna 

avläsa om de kommit med impopulära kommentarer, detta för att de ska känna att det är fritt 

att diskutera hur de vill. Gruppledare och medhjälpare ska heller inte uttrycka stöd i åsikter 

som de delar med respondenter under fokusgruppens gång (Wibeck, 2010). 

Undersökningarna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och anteckning av citat. Detta 

för att deltagarna för det mesta tänker bort ljudinspelning och talar som att den inte skulle 

vara där (Wibeck, 2010). Respondenterna i undersökningen ges anonymitet i rapporten, men 

är kända utav intervjuarna och gruppdeltagarna. ”Att lova konfidentiell behandling bidrar till 

förtroende och öppenhet” (Larsson, 2009:72).  

 

Utförande av analys 

Som nämnt tidigare klassas denna undersökning som en mindre fokusgruppundersökning, 

man undviker då att ge sig in på en alltför omfattande analys och någon fullständig 

transkription görs inte på det inspelade materialet. Wibeck (2010) säger att om man är 

intresserad av att analysera interaktionen inom fokusgruppen bör man göra en noggrann 

transkription. Eftersom det inte är det vi avser att undersöka så räcker det med en grövre 

transkription för vårt projekt. Vi har valt att göra en anteckningsbaserad analys på materialet 

från vår undersökning. Denna lämpar sig inte för forskningsändamål, men “för analyser som 

enbart inriktar sig på innehåll” (Wibeck, 2010:97), allstå passar den målet med vårt projekt. 

Analysen bygger på anteckningar från själva undersökningen och inspelningen av 

gruppdiskussionen används främst för att verifiera citat.  
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Metodproblem 

En av svagheterna i denna typ av metod har att göra med gruppledarens roll. I vissa grupper 

kan gruppledaren få vara med och styra gällande diskussionens form och vad som ska komma 

upp (Wibeck, 2010). Detta upplevde vi i en av våra grupper där de hade svårt att diskutera 

tillsammans och gruppledaren fick inflika underfrågor för att hålla igång diskussionen. Dock 

hör detta problem inte enbart till fokusgruppundersökningar, då “intervjuaren påverkar 

resultatet även när det gäller individuella intervjuer och enkätundersökningar” (Wibeck, 

2010:152). Ett vidare problem var att det var svårt att få konkreta svar på det som 

efterfrågades i teman, och flera av temadiskussionerna gick in i varandra. Vi fick ändå fram 

intressanta åsikter om vad respondenterna tyckte om layout, vilket var syftet med 

undersökningen. 

En svårighet med denna metod, så som i andra kvalitativa metoder, var hur gruppdeltagarna 

skulle väljas ut. Vi hade svårt att få tag på och få respondenter att delta via Facebook och 

mejl, så några respondetner tillfrågades på plats. Målet var från början att ha grupper med fyra 

till sex personer i varje. Detta blev inte resultatet då det var svårt att hitta tider under dagen 

för undersökningen som passade alla. Vi ser inte detta som ett problem för själva 

undersökningen. Vår grupp på tre personer fungerade bra utan att en person fungerade som en 

slags medlare mellan de andra två. Den större gruppen på sju personer fungerade också bra, 

här bildades dock en mindre subgrupp vid något tillfälle, och gruppledaren fick flika in för att 

bryta subgruppen och föra över diskussionen på hela gruppen. 

 

Validitet och reliabilitet 

Denna fokusgruppundersökning håller en hög kvalitet. Valet av plats för undersökningen har 

stor relevans då den genomfördes i en seminariesal på Örebro universitet. Deltagarna var även 

lämpliga då alla studerade vid universitetet där Campus distribueras. Det var sju kvinnor och 

sju män som deltog vilket gav oss en jämn och bra fördelning mellan könen. Vi är medvetna 

om att kvaliteten har sänkts något då deltagarantalet inom grupperna inte var ultimat i alla tre, 

vi anser att detta inte har påverkat undersökningen negativt. Våra frågor har varit effektiva, 

vilket är viktigt att tänka på när man arbetar med strukturerade fokusgrupper. Inspelningarna 

och utskrivningarna av citaten har även gåtts igenom flera gånger för att undvika 

missuppfattning av det som sägs i diskussionerna (Wibeck, 2010). 
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“Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma 

resultat när de studerar ett material. Det innebär också att samma forskare ska kunna komma 

fram till samma resultat vid olika tidpunkter” (Wibeck, 2010:143). Vi anser att det ligger hög 

reliabilitet i att en annan undersökning med dessa respondenter skulle ge samma resultat. 

Dock kan det vara svårt att göra det vid en annan tidpunkt, låt oss säga om två år, då 

respondenternas åsikter och svar på de olika frågorna kan ha förändrats. Detta har med 

personlig smak och tycke att göra, som människan har en tendens att ändra på från tid till tid. 

Wibeck (2010) nämner också att det är viktigt att en analys kan verifieras, då människan har 

en tendens att höra och se mönster som passar och bekräftar hennes egna åsikter och då 

bortser från det andra. Vi har därför verifierat vår analys genom att ha tillräckligt mycket data 

och redovisat den i analyskapitlet. 

Validitet handlar om att man verkligen har studerat det som man avsett att studera. Wibeck 

(2010) säger att man även kan prata om trovärdighet när det gäller validitet i en 

fokusgruppundersökning. Syftet med en fokusgruppundersökning är inte att man ska kunna 

dra generella slutsatser om hela grupper eller populationer, den ger alltså inte statistiskt 

generaliserbara resultat (Wibeck, 2010). Detta har vi heller inte avsett att undersöka, det vi 

avsett att undersöka och även undersökt är respondenters åsikter om olika layoutförslag för ett 

nytt utseende för en av deras studenttidningar. “Det gruppdeltagarna säger är intressant, 

oavsett på vilket sätt det kan sägas vara representativt för en större målgrupp” (Wibeck, 

2010). Därför håller även denna undersökning även hög validitet. 

En fara för trovärdigheten och validiteten kan vara om gruppdeltagarna utelämnar information 

som de egentligen vill säga, detta pågrund av artighet och rädsla för att genera andra. Detta 

kunde för oss ha blivit ett problem gällande de framtagna layoutförslag som fokusgruppen 

skulle diskutera. Men för att undvika detta så valde vi att från början inte tala om vem som 

skapat dessa dummies. På så sätt skulle respondenterna kunna uttrycka sig som de ville under 

diskussionen och inte känna att de skulle genera den som tagit fram dessa layoutförslag. 

Något mer som stärker vår validitet är att undersökningen ägde rum på en plats som inte var 

främmande för våra respondenter (Wibeck, 2010). 
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. I samband med att resultaten redogörs 

kommer de att analyseras. Resultaten kommer att tolkas utifrån projektets teoretiska ramverk. 
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Kvalitativ innehållsanalys

 

Fyra av fem tidningar använder sig av vit platta i sidhuvudets framsida där de placerat 

varumärke, slogan och utgivningsinformation. Att använda sig av platta gör redigeringsarbetet 
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enkelt. Redigeraren kan använda samma sidmall nummer efter nummer, sedan placera bild 

undertill. Alla varumärken i undersökningen är fetmarkerade och fyra av dem skrivna i en 

linjär. Enligt Jais-Nielsen (2004) är det passande att skriva ut varumärken i linjär då antikva 

används i brödtext.  Jais-Nielsens (2004) hypotes är att de klassiska tidningsvarumärkena (till 

exempel LIFE) överlevt trots - eller tackvare att de använt sig av ett varumärke som är skrivet 

rakt upp och ner. Lösnummer och Vertex varumärke är skrivna i färg, turkost och Falurött. 

Lundagård och Vertex har manipulerat varsin bokstav i varumärket (Å:et och X:et) och detta 

är enligt Jais-Nielsen (2004) ett annat sätt att inge känslan av att varumärket är mer 

genomarbetat. Fyra av tidningarna använder sig av en platta i sidfoten som rubrikmall. 

Tidningarna liknar varandra och har samma antal rubriker och använder linjer som avskiljare. 

Ingen av rubrikerna har fått större kontrast mot övriga rubriker. Lösnummer arbetar istället 

med rubrikboxar på sidan, dock uppstår samma problem här - ingen av rubrikerna får sticka 

ut. Vertex är den enda tidningen som inte arbetat med rubriker på själva omslagsbilden. 

Rubrikerna är till för att fånga in läsaren enligt Jais-Nielsen (2004). 

Alla tidningar utom Vertex arbetar med repetition av en identitetsfärg i form av rubriksättning 

och grafiska inslag. Enligt Dake (2004) blir betraktarens tolkning mindre säker och trovärdig 

utan en helhet som upprepning av färg kan ge. 

Gaudeamus har det mest uppseendeväckande omslaget eftersom de arbetar med ett 

högerplacerat varumärke som enligt Jais-Nielsen (2004) är annorlunda, och därför är 

placeringen iögonfallande. Bilden är färgglad och har ett roligt inslag av fonetisk text. Alla 

tidningarna har placerat omslagsbilden på olika sätt, men ingen av dem använder en 

heltäckande omslagsbild. Ingen av tidningarna har uppseendeväckande rubriker. Anderson 

Feisner (2006) menar att på en mörk bakgrund kan ljusa objekt ge känslan av dem hoppar på 

läsaren, och det är gärna en effekt som man önskar med rubriker därför borde rubriktexterna 

haft större kontrast. På Vertex omslag är det mest iögonfallande den lilla eldflamma, denna 

bryter mot resten av formspråket som är färglöst och intetsägande. Elden känns malplacerad, 

men refererar till rubriken om Valborg. På Lösnummer syns det turkosa varumärket tydligast. 

På innehållssidorna används alltid linjer som avskiljare mellan olika delar. 

Innehållsförteckningen ges generellt sett liten plats. Det som vi uppmärksammat är att tre av 

tidningarna använt sig av gråa textboxar för att guida läsaren vad som är mest intressant. På 

Spionen har formgivaren använt mycket luft överst på sidan, vilket enligt Jais-Nielsen (2004) 
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gör att layouten känns luftig och strukturerad. Uppdelningen är symmetrisk vilket är ganska 

trist, Bergström (2003) bekräftar att symmetri kan uppfattas som trist.  

Alla tidningar har arbetat med fetmarkerade textingångar för ingresser, mellanrubriker 

och/eller frågor. Enligt Flessa (2001) kan man med fördel framhäva text med en fet linjär. Två 

av tidningarna har arbetat med anfanger. Vertex har också ett grafiskt inslag i form av en liten 

svart kvadrat som fungerar som textingång i faktarutor. Alla tidningarna har arbetat med en 

antikva för brödtext som enligt Jais-Nielsen (2004) är mer lättläst och att föredra i längre 

texter. Generellt sett är storleken och radavståndet bra, men det förekommer justeringar i 

tecken- och ordmellanrum, detta bör enligt Flessa (2001) aldrig förändras i brödtext. I alla 

tidningar förekommer varianter av linjär som rubriktypsnitt, vanligast är att de ha arbetat med 

en tunn och en tjock variant. I två av tidningarna används även en antikva för rubricering, 

Gaudeamus använder antikva som både tunn och tjock variant. Enligt Jais-Nielsen (2004) 

räcker det ofta att man använder två olika typsnitt i en tidning, det är att föredra en linjär för 

rubriker. Vertex har använt en tjock linjär i halva tidningen och i andra halvan en tunn linjär 

för rubriker. Detta ger intryck av man läser två olika tidningar. 

Gaudeamus, Spionen, Lundagård och Lösnummer har genomgående använt sig av en färg i 

mindre grafiska element, det skapar en fin rytm i tidningen. Anderson Feisner (2006) menar 

att åskådarens öga får en möjlighet att ta en paus om man väljer att använda färre färgnyanser 

- detta är att föredra i visuell kommunikation. Gaudeamus, Spionen och Lundagård använder 

en annan färg i bakvagnen för att skapa känslan av att det är en annan del av tidningen. Varje 

nummer av Spionen har ett specifikt tema som ges en egen färg, temasidorna markeras med 

en färgad sidkant. I Vertex använder man bara svart text, och svarta linjer, det finns inga 

inslag av färg förutom i bild. Den hallonrörda färgen som fanns på ledarsidan förväntades 

återkomma i tidningen. Tråkigt att inte det finns fler färginslag, det gör att tidningen känns 

som en branschtidning. 

Alla tidningar har arbetat på ett varierat sätt med bildplacering men borde bli bättre på att 

prioritera vilken bild som är viktigast då storlekskontrasten inte alltid är rejält tilltagen. Alla 

tidningar använder sig av porträttbilder i halv-, en- eller dubbelspalt. Harrower (2002) menar 

att man bör använda sig av enspalt. Alla tidningar utom Vertex använder sig av vinjetter med 

tillhörande underlinje, dessa är i så fall placerade i övre sidhuvuds marginal. Utav dessa 

tidningar så varierar alla sig i utformningen mellan olika sidor och sektioner, dock så håller 

Lösnummer samma vinjettstil. Alla dessa tidningar har däremot en specifik stil på vinjetterna i 
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bakvagnarna som tillägnas olika universitetssektioner. Vinjetter är ett bra sätt att ge struktur i 

en tidning, men kan även användas som en identitetsbärare åt tidningen (Jais-Nielsen, 2004). I 

undersökningens objekt ser det ut som att vinjetterna snarare är identitetsbärare än för att 

skapa struktur. 

Gaudeamus har genomgående använt sig av oranget i rubriker, grafiska element som 

utropstecken och linjer. De orangea inslagen i Gaudeamus fungerar mycket bra och skapar liv 

åt tidningen och gör den roligare att läsa. Tidningen känns varierande då de byter mellan olika 

rubriksättningar utan att skapa ett förvirrat intryck. Spionen är mycket strukturerar och 

organiserad. Tydligt med linjer för vad som tillhör vad. Det används färg på ett roligt sätt och 

de viktigaste rubrikerna är alltid störst i kontrast mot annat innehåll. Tidningen har en stark 

studentkänsla då bakvagnen tilldelats åt olika studentenheter. Lundagård använder mycket 

bilder och illustrationer i varierad storlek. Innehållet varierar från tyngre utbildningsartiklar 

till lättare innehåll små notiser och plocksidor. Lundagård ger känslan av en studenttidning då 

den har seriösa längre artiklar varvat med lättare innehåll av fritidsrelaterade artiklar och 

notiser.  

Vertex ger visuellt ett seriöst och branschtidningsmässigt uttryck, då den är strikt och färglös. 

Layouten är välorganiserad och strukturerad och det är tydligt vilka rubriker och bilder som 

tillhör texten. Blicken faller först på stora eller färgstarka bilder, men det finns även sidor 

med mindre eller ljusa bilder, på dessa syns istället den fetmarkerade rubriken först. Jais-

Nielsen (2004) menar att facktidningar ofta har någon form av nyheter i längre nyhetsblock. 

Tidningens seriösa intryck lyfts då fler porträttbilder lyfts fram, sedan återgår tidningen till 

det mer strikta formatet i bakvagnen. Alm och Eliasson (2008) bekräftar att en stor rubrik 

eller bild drar ögat till sig och fungerar som en ingång i layouten. Vertex ger visuellt ett 

branschtidningsmässigt uttryck, men ett antal av bilderna hjälper till att skapa en mer 

studentkänsla.  

Lösnummer använder sig genomgående av sidspalter och bygger notiser och artiklar tätt inpå 

varandra. De använder sig genomgående av gula citeringar. Lösnummer ger känslan som hos 

en morgontidning, då de arbetar mycket med vertikala sidspalter. Användandet av en sidspalt 

skapar känsla av att vara en morgontidning. “Nyhetslayout kännetecknas av att den är tät, med 

mindre luft, färre och ofta små bilder [...] Vanligen ryms mer än en artikel på samma sida” 

(Jais-Nielsen, 2004:59). Tidningen ger även en känsla av att arbeta mer med textinnehållet än 

med redigering.  
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Den största skillnaden mellan tidningarna är den fysiska. Lundagård har ett betydligt mindre 

format än övriga tidningar i undersökningen, samt betydligt tjockare papperskvalitet. 

Gaudeamus, Lundagård och Spionen är de tidningar som lyckats visuellt bäst med att ge 

tidningen en studentprägel. Till exempel så har Gaudeamus ett genomgående färgglatt tema, 

mycket bilder och illustrationer. Lundagård har ett högt innehåll av studentrelaterade artiklar, 

trots att de första sidorna är av nyhetskaraktär lättas känsla upp i mitt- och bakvagn med 

plocksidor och kortare artiklar. Spionen är den tidning som använder sig mest av luft i 

layouten speciellt i marginaler och spaltmellanrum, tidningen är livfull med färg och 

plocksidor i framvagnen, sedan följer längre artiklar men som är tydligt avskilda med linjer. 

Det är även denna tidning som arbetat med ett färgglatt sätt för vinjetter.  

 

Sammanfattning 

Alla tidningar arbetade på liknande sätt med varumärke, de hade alla ett som sträckte sig över 

hela sidhuvudet. Fyra av dessa hade en vit platta som bakgrund. Ingen av tidningarna har ett 

direkt uppseendeväckande omslag då alla använder nästintill samma princip med 

rubrikplattor. Innehåll- och ledarsidorna var genomgående mycket välfyllda och hade små 

innehållsförteckningar, undantag för Spionen som hade rejäl tilltagen luft då de arbetade med 

innehåll- och ledarsidan över ett uppslag. Tidningarna arbetar genomgående på ett strukturerat 

sätt för hur man skiljer mellan olika sektioner i tidningarna, samt ett strukturerat sätt för att 

skilja mellan olika reportage och artiklar på en sida, oftast genom att använda sig av linjer. 

Linjerna har ofta en färg som är återkommande genom hela tidningen. Tidningarna har ofta 

ett lämpligt sätt för att placera bilder i förhållande till text och rubrik. Däremot är sidorna 

välfyllda, har avsaknad av luft och ger känslan av att vilja likna en morgontidning. De 

färginslag som återfinns är i form av linjer, textboxar och undantagsvis någon enstaka rubrik. 

Det bästa sättet de lyckats använda färg på är genom att märka ut sektionssidorna i 

bakvagnarna med en annan färg.  
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Fokusgrupp 

I detta avsnitt presenteras först de layoutförslag som tagits fram. Resultaten från 

undersökningen kommer därefter att sammanfattas och samtidigt att analyseras med hjälp av 

teori. 

 

Layoutförslag 

Utifrån analysen av studenttidningarna framkom det att det var vanligt förekommande med 

sidspalter, täta sidor med lite luft, att varumärkena liknade varandra, att färg användes i 

grafiska inslag som linjer och vinjetter. För att ta fram layoutförslag som skiljer sig från 

studieobjekten använde vi ledorden;  

• luftigt - Ambrose och Harris (2005) hävdar att många formgivare ofta känner sig 

tvingade att fylla ut luften på sidan istället för att använda det som ett designelement. 

Resultatet kan bli att layouten då istället känns hoptryckt och rörig. Ambrose och 

Harris bekräftar därmed att ledordet är aktuellt att arbeta efter. 

• stora bilder - HKM:s önskemål att tidningen skulle uppfattas som mer modern kan 

uppfyllas genom att använda sig av färre men större bilder. Jais-Nielsen (2004) menar 

att en modern layout bör använda färre och större bilder. 

• stora rubriker - Alm och Eliasson (2008) menar att en stor rubrik drar ögat till sig och 

fungerar som en ingång. 

• rund logotyp - Jais-Nielsen (2004) hävdar också att den vanligaste formen på ett 

varumärke är rektangulär och sträcker sig över hela sidhuvudet. Därför har vi valt att 

studera hur våra respondenter uppfattar en rund logotyp eftersom detta är ovanligt. 

• enhetligt - Enligt Dake (2004) bör en effektiv visuell kommunikation ha 

sammanhållande element, utan helhet blir betraktarens tolkning mindre säker och 

trovärdig. Därför kommer vi att arbeta med helheten och enklast är att använda sig av 

färgrepetition enlig Anderson Fesiner (2006). 

De dummies vi har tagit fram, och som presenteras nedan, har vissa gemensamma drag och 

några särskiljande. I vissa fall har vi infört annorlunda inslag för att studera hur 

respondenterna reagerar. 
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Dummy ett 
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Dummy ett har ett genomgående turkost tema i grafiska inslag som logotyp, rubriksättning, 

fotoinformationsbollar, sidnumrering och citationstecken. Omslagsbilen är heltäckande. 

Logotypen är rund och omslagsrubrikerna är placerade i boxar som är placerade omlott med 

varandra. Typsnittet som använts i logotypen och i tidningens rubriker är hämtat från en 

typsnittsbank och under temat “old school” (gamla skolan) och liknar det typsnitt som 

används i gamla skrivmaskiner. Tanken var att temat skulle förknippas med 

undervisningsmiljö. Brödtexten är utskriven i ett standard typsnitt. På enkelsidorna är 

bilden/bilderna placerade bredvid eller under rubrik och text. På första uppslaget om kaffe är 

bilden placerad nedanför en stor rubrik och intill bilden är texten placerad. På håruppslaget är 

bilder och rubrik placerade i ett kollage på vänster sida med brödtext och citationstecken på 

höger sida. Denna tidning har sidnumrering placerad i nedre ytterkant på var sida. 

Sidnumreringen är utskriven i turkost och placerad i en svart box. Bilderna har en tunnare 

ram. 
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Dummy två 
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I denna dummy är rosa det återkommande färginslaget i logotyp, på innehållssidan, rubriker, 

underrubriker, anfanger och ingresser. Omslaget har en rund logotyp, ett foto med ram och 

luftiga ytor, under bilden är rubrikerna placerade i en klassisk antikva. I denna dummy har vi 

arbetat på ett otraditionellt sett med brödtext. Brödtexten är utskriven i en linjär medans 

rubrikerna i en antika. Detta för att testa om målgruppen är remedierad (att de är så pass vana 

vid att läsa linjär i brödtext på webb, att de kanske till och med föredrar linjär i brödtext i 

tryck). På enkelsidan om Fuat är bilden och rubriken placerade intill varandra, under dessa 

löper en horisontell linje som avskiljare för texten. Den andra enkelsidan är uppdelad som en 

plocksida, där var bild har en intilliggande text. Kaffeuppslaget har en rejält tilltagen rubrik på 

vänster sida, till höger är texten placerad ovanför bilden som också är rejält tilltagen. På 

håruppslaget ges det plats åt en bildserie med underliggande rubrik i rosa och en ingress i en 

ljusare variant. I brödtexten är en informationsbox placerad och på höger sida är en 

huvudfotot placerat med underliggande brödtext. Bilderna har en tjock ram för att ge ett 

hårdare grafiskt uttryck och där bilderna är placerade i grupp ge en gallerikänsla. 
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Dummy tre 
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Denna är den enda i dummyserien som har en logotyp som sträcker sig över hela omslagets 

sidhuvud, just för att se om respondenterna uppskattar det vanliga sättet att formge 

tidningslogotyper. Bilden har som i dummy två en bild med luftiga ytor men utan ram, under 

är rubrikerna placerade. Innehållssidan ger fokus åt innehållsförteckningen som har en skarp 

grön färg i siffrorna, den gröna färgen återkommer genom resterande sidor i form av rubriker 

och en text- och fotografruta. Typsnittet som används återkommer genom hela tidningen och 

är en tunn linjär. Tidningens rubriker varieras med en tjock linjär för att återkoppla mot de 

tjocka ramarna. På den första enkelsidan om Fuat är rubriken placerad över texten och under 

ligger en vertikal brödtext med intilliggande vertikalbild. På höger enkelsida är bilderna 

placerade över texten och rubriken. Uppslaget om kaffe har snarlik layout som dummy ett. 

Hårreportaget har på vänster sida en större bild och på vänster sida är mindre bild samt 

faktaruta placerad. Huvudrubriken är placerad ovanpå bilden och nedanför finns en ingress. 
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Brödtexten är placerad horisontellt i trespalt över uppslaget. Bilderna är även här placerade i 

tjocka ramar. 

 

Dummy fyra 
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Denna dummy har i likhet med dummy ett en heltäckande omslagsbild och en rund logotyp 

precis som dummy ett och två. Lila den återkommande färgen. Rubrikerna är placerade i 

höger sidfot i en mycket tunn hög linjär, denna återkommer inne i tidningens rubriker. Alla 

rubriker är skrivna i versaler i förhållande till de andra tidningarna som är skrivna i gemener, 

detta för att studera huruvida respondenterna uppfattar versaler. Innehållsförteckningen har 

två vertikala textboxar och en horisontell dessa är åtskilda med svarta linjer. Typsnittet som 

används i brödtext är en standard antikva. Första enkelsidan om Fuat har brödtext och bild 

placerade intill varandra med en tilltagen rubrik ovanför. På den andra enkelsidan är bilderna 

placerade i ett block i sidhuvudet, nedan följer rubrik och nederst brödtext. Kaffeuppslaget 

har två olika stora bilder placerade i ett block, nedan sträcker en rubrik över uppslaget och 

nederst löper brödtexten i trespalt över uppslaget. På håruppslaget har tre bilder placerats 

vertikalt längst till vänster, en rubrik med tillhörande text- och fotografinformation. På höger 

sida är två bilder placerade i ett block, nedan löper brödtexten i ett större textblock med 
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tvåspalt. Denna dummy har en tydlig bred linje som sträcker sig horisontellt genom tidningen, 

i denna är varumärke och sidnummer placerat. 

 

Sammanfattning samt analys 

Respondenter från grupp ett ansåg att layouten på dummy ett fångade intresse då den i helhet 

var snygg, lättöverskådlig och att tidningen hade ett tydligt genomgående tema. En 

respondent uttryckte att “Jag blir mer sugen på att läsa de här om man bara ser på framsidan, 

den ser mer professionell ut”. Respondenten fortsatte med att förklara att om den skulle finnas 

i en affär så skulle denne köpa tidningen. Respondentgrupp två gillade omslagslayouten på 

dummy ett och fyra. Båda dessa har en heltäckande bild. Jais-Nielsen (2004) menar att det 

första vi tittar på när vi ser ett omslag är bilden. Att använda en heltäckande bild är alltså 

något som fungerar hos våra respondenter och fångar deras intresse. Några av respondenterna 

från grupp två tyckte att utseendet på dummy ett och fyra såg mer exklusiva ut än 

studenttidningar de tidigare sett, detta i kontrast mot Lösnummer som distribueras på Örebro 

universitet. Lösnummer sågs istället som helt annorlunda och ger enligt respondenterna ett 

billigt intryck till skillnad från dummy ett och fyra. “Artiklarna i Lösnummer är intressanta, 

men den ser billig ut, den lämnar man inte bordet när det kommer gäster”. En annan 

respondent uttryckte sig då om dummy fyra och sa att man “kan lägga den här på bordet om 

det kommer gäster, den är faktiskt snygg”. 

Rubrikerna på dummy fyras framsida sågs som snygga och en respondent i grupp två 

diskuterade denna dummy och uttryckte att den var “visuellt sett snyggare”. “Framsida är 

snygg och den här rubriken är snygg. Den tilltalar mer på nått sätt och så får bilden tala. Man 

ser tydligt vad det är för typ av tidning”. Rubrikerna var dock för otydliga enligt andra 

respondenter och det diskuterades fram att dummy fyra hade estetiskt snyggare rubriker men 

på dummy ett var de mycket tydligare att se. Liknande åsikter kom även upp i grupp tre. De 

flesta av respondenterna var därmed överens om att rubrikerna på dummy fyras omslag var 

otydliga, och syntes bättre på dummy ett där rubrikerna ligger i svarta boxar och är i både 

turkost och vitt. Detta hjälper till att skapa en färgkontrast. Kontrasten bör enligt Alm och 

Eliasson (2008) vara ordentligt tilltagen annars uteblir effekten. Därför fungerar konceptet på 

dummy ett men inte på dummy fyra där texten inte har en stark färgkontrast mot sin 

bakgrund. 
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En respondent från grupp ett uttryckte att cirkelformen på logotypen dummy ett, två och fyra 

är snygg. Denna form var även något som grupp två var överens om att den slutliga layouten 

skulle innehålla. Detta är ett bra sätt att fånga uppmärksamhet på enligt Jais-Nielsen (2004), 

då de flesta tidningar idag använder rektangulära former. 

Innehållsförteckningen diskuterades i grupp två och de hade olika meningar. Innehållssidan 

på dummy ett sågs som jobbig att läsa och var alldeles för plottrig med många element. På 

dummy två och tre var innehållsidorna tydliga och hade snygga färger, detta i kontrast med 

dummy fyra som sågs som tydlig men tråkig. En respondent ur samma grupp uttryckte att färg 

i innehållsförteckningen fångar ögat. Respondenterna i grupp tre var överens om att dummy 

fyra hade en tydlig innehållsförteckning och att den “gjorde sitt jobb”, men tyckte även de att 

den var tråkig i avsaknad på färg. Dummy fyra hade innehållsförteckningen placerad till 

vänster och respondenter ur grupp tre menar att detta är att föredra då man läser från vänster 

till höger. Innehållssidan hos dummy ett uppfattades som alldeles för plottrig. Innehållssidan 

på dummy fyra anses därmed av flera som tydlig. Detta beror på att de olika textelementen 

samlas inom ramar med hjälp av sidans ytterkanter och tunna svarta linjer (Jais-Nielsen, 

2004). Sidan innehåller även osynliga linjer som ger ett organiserat uttryck, men den behöver 

mer färg och högre läsbarhet. Bildelement är inte något som önskas på innehållssidan, vilket 

för många skapade ett plottrigt och rörigt intryck i dummy ett. Bilderna kändes mer som ett 

onödigt tillägg. Antoine de Saint-Exupéry (citerad i Ambrose & Harris, 2005:67) menar att en 

layout är fulländad och ren först när allt som går har plockats bort. 

En respondent från grupp ett uppmärksammade de tunna ramarna kring bildelementen som 

återfinns i både dummy ett och fyra. Åsikterna kring detta var att det ger mer fokus till 

bilderna än de “tjocka och mer bastanta” ramarna från dummy två och tre. Flera av 

respondenterna från de olika grupperna delade dessa åsikter angående bildramar. Teorier 

inom estetik som tar upp balans syftar till att stora färgkontraster behöver 

kompositionsbalanseras mindre. Därmed bör man använda mindre yta av svart på en vit 

bakgrund, detta pågrund av högre kontrastvärde mot en vit yta (Anderson Feisner, 2006). 

Samtliga layouter innehåller vit bakgrund och ger stor plats åt luft. Därför bör ramar vara 

tunnare i kontrast mot den vita bakgrunden. 

Vidare diskuterades i grupp ett att dummy ett hade en bra sidnumrering, men att 

sidnumreringen på dummy fyra var snyggare. “Den här är snygg där uppe, snyggt att det går 

från svart och blir ljusare och ljusare”. En respondent uttryckte sig dock om att även om den 
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var snygg så kunde placeringen kanske komma att bli opraktisk. Sidnumrering på dummy ett 

och fyra diskuterades även i grupp två och respondenterna var här mer vana vid att den fanns 

längst ned på sidan, men att det var snyggt när den låg uppe som en genomgående linje i hela 

tidningen. “Den här linjen tycker jag var skitsnygg, det tar bort det döda [luft utrymme]. 

Känns mer som en tidning eller lite proffsigare”. Flera respondenter från de olika grupperna 

påpekade att linjen ger en helhetlig känsla. Dake (2004) menar att effektiv visuell 

kommunikation har sammanhållande element. Och utan en helhet blir tolkningen mindre 

trovärdig för läsaren. 

Under fokusgruppundersökningen framkom det även att rubrikerna ska vara stora och väcka 

uppmärksamhet. Färg och stora rubriker som återfinns i samtliga dummies var något 

som respondenterna från grupp ett uppskattade och det var annorlunda mot vad de var vana 

vid att se i tidningar. Detta har med färg- och storlekskontrast att göra. För att rubriken ska 

väcka uppmärksamhet bör kontraster vara tilltagen annars uteblir effekten (Alm och Eliasson, 

2008). Dake (2004) menar att tolkning av visuell kommunikation grundas i en unik visuell 

estetisk logik. De finns flera principer som styr känslan av estetisk logik, och en av dessa är 

spänning. På en platt grund uppstår spänning mellan bakgrund och en tilltagen rubrik. Denna 

spänning skapar ett estetiskt intryck, vilket är en önskad effekt. Enligt Jais-Nielsen (2004) 

drar en stor rubrik, citat eller bild ögat till sig och fungerar som en ingång i layouten. Detta 

var något som våra respondenter uppmärksammande genom att vilja ha mer utmärkande 

grafiska element som till exempel citat, faktarutor eller bilder på en sida som innehåller 

mycket text. Grupperna tyckte övergripande att information, så som bild eller 

författarinformation kan läggas i färgmarkerade textboxar, men de bör inte vara för stora. 

Även detta bekräftas av Jais-Nielsen (2004) som menar att färg kan användas för att öka 

attraktionen i element såsom faktarutor och information. Det återgående temat med svart och 

turkost som finns i dummy ett var något som attraherade enligt en respondent från grupp ett. 

Att ha brödtext i en linjär, som återfinns i dummy två, var inte uppskattat hos en av 

respondenterna från grupp två. En respondent från samma grupp var överens om att 

brödtexten istället borde skrivas i en antikva. Jais-Nielsen (2004) menar att den typsnittsfamilj 

ska användas just i brödtext är antikva då den är mer lättläst än en linjär. Linjär fungerar dock 

bra i rubriker, vilket även bekräftades av respondenterna i undersökningen. Typsnittsvalet på 

dummy etts rubriker (en mekan) var inte alls passande enligt en respondent då det var 

“skakigt och utflytande”. Att använda anfang, eller fet text i en början av en mening, var 
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däremot uppskattat hos flera respondenter. “Då vet man – här börjar vi”. Detta bekräftas av 

Bergström (2001) som menar att anfanger är ett effektivt sätt att markera textingångar. 

Det framkom även i grupp tre att en rubrik aldrig ska läggas ovanför en bild, detta med 

undantag då brödtext och bild är placerade intill varandra och rubriker löper över båda. 

Rubriken ska hellre placeras nedanför bilden eller vid sidan av. Detta bekräftas även av 

Harrower (2002) som menar att den mest effektiva ordningen på en sidas layout är bild, 

bildtext, rubrik och brödtext. Han menar även att undantag kan göras då lite plats finns så kan 

bilden även läggas bredvid både rubrik och brödtext, eller så läggs rubriken överst och både 

bild och brödtext under vid sidan av varandra. 

Om högra sidan på uppslag två hos dummy två hade en respondent från grupp två positiva 

meningar då denna sågs mer som en sida med “småsaker att läsa”. Att bilden sträcker sig över 

två uppslag var något som respondenterna från grupp tre tyckte fungerade. I layouten på 

uppslag fyra i dummy ett där alla bilder var placerade på en sida uppfattades denna som en 

annons. Motsatt sida var då tråkig för att den bara innehöll text. Att placera bilder på en sida 

och texten på en annan var något som respondenter från grupp ett istället påpekade som 

snyggt och attraherande. 

 

Utformning av sidmallar 

I detta kapitel kommer utformning av grafiska element och layout på sidmallar att redovisas 

och motiveras genom att vi kopplar tillbaka till teori och analys. Den slutliga layouten finns 

som bilaga. Syftet med projektet är att producera ett nytt visuellt koncept som ska ta uttryck i 

form av sidmallar. Sidmallarna ska ha ett genomgående visuellt koncept som framträder i 

grafiska element. Under arbetet har hänsyn tagits gentemot uppdragsgivaren önskemål. För att 

tillgodose önskemålen om att tidningen ska vara målgruppsanpassad har 

fokusgruppundersökningen genomförts på specifik målgrupp och resulterat i att vi tillämpat 

de formgivningsval som respondenter från målgruppen uppskattar. Tilldragande har vi 

uppfyllt genom att arbeta vidare med det omslag som respondenter uttryckte att de skulle 

köpa om tidningen fanns i en affär. För att tidningen ska vara inbjudande har vi arbetat med 

att lyfta innehållet och locka till läsning med tydliga textingångar. För att tidningen ska 

uppfattas som trovärdig är strukturen i tidningen tydlig med placering av texter, bilder och 
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grafiska inslag som är linjerade. Ett modernare uttryck har vi skapat genom att arbeta med luft 

och färre men större bilder. Dessa principer bekräftar att en layout omfattas som mer modern. 

Vilket vi sett i både analys av studenttidningar samt i teori. Det var viktigt för HKM att 

tidningen skulle vara enkelt och funktionell att arbeta med, därför har sidmallarna en grund 

som är lätt att redigera och tillföra innehåll i. Sidmallarna har en sammanhängande och 

enhetlig layout för att olika sidor enkelt ska kunna kombineras med varandra efter behov. 

Önskemålen har tillsammans med syftet, teorier och analysen från våra undersökningar 

resulterat i ett tre ledord för konceptet. 

Konceptet ska uppfattas som fräscht, strukturerat och ha attityd. 

Fräsch: För att skapa en fräsch känsla har vi arbetat med ett rubriktypsnitt som känns fräscht 

med tunna linjer och tidstypisk form. Layouten är luftig och avskalad för att ge ett fräscht och 

stilrent uttryck. Den blå färgen är återkommande och även den ger ett rent och fräscht uttryck. 

Strukturerad: Luft hjälper även till att strukturera layout utan att tillföra synliga linjer som 

avskiljare. Innehållet i sidmallarna följer en osynlig linje för att förstärka intrycket av 

tidningen är strukturerad. Struktur har också skapats genom att organisera bilder i grupper och 

kollage. De tydliga textingångarna hjälper ögat att hitta in i texten.  

Attityd: Med attityd menar vi att något har ett hårdare uttryck, utan att vara skrikig. Attityd 

har skapats genom att använda de stora vita utrymmena till att ge de grafiska elementen rejält 

med plats. Det ska kännas som att rubrikerna hoppar på en, bilderna är viktiga och/eller att 

citationstecknet har något viktigt att förmedla. Anderson Feisner (2006) bekräftar att på en vit 

grund kan mörka objekt uppfattas som att objektet ”hoppar” på en. Attityden ska även synas i 

annorlunda grafiska element som rund logotyp, runda textboxar och en kraftig 

sidnumreringslinje. Campus ska sticka ut, och layouten ska lyfta innehållet. De annorlunda 

formgivningsvalen som rund logotyp, kraftig sidlinje i sidhuvud, samt formen på de runda 

textbollarna förstärker konceptet och ger Campus attityd att sticka ut. 

 

Utformning av sidornas layout 

I slutproduktionen är sidorna placerade efter framsida, innehållsida, plocksida, enkelsidor, 

kollage och uppslag för att HKM lätt ska kunna plocka ut den sida som passar bäst till 

artikeln. 
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Framsida 
 

 

I fokusgruppundersökningen fick respondenterna titta på framsidor med både en stor 

heltäckande bild samt med mindre centrerade bilder. Att använda en heltäckande bild var en 

bra teknik för att fånga respondenternas intresse för tidningen. Jais-Nielsen (2004) menar att 

det första vi tittar på när vi ser ett omslag är bilden.  

 

Att arbeta med av en vit horisontellt platta som innehåller rubriker var något alla utom en av 

de undersökta tidningarna gjorde. Därför har vi valt att göra något annorlunda och använda en 

heltäckande bild i kombination med fyra mindre svarta rubrikboxar. Dessa är placerade i 

höger nederkant, för att balansera upp mot den vänsterplacerade logotypen. Formen 

återkopplar till den kaxiga sidnumreringslinjen som återfinns i tidningen (mer om logotyp och 

sidlinjen nedan). Rubriceringsboxarna är även på framsidan formgivna i en annorlunda och 

kaxig form som vi inte tidigare sett på studenttidningsmarknaden. Med tanke på att 

redigeringsarbetet ska vara lätt, gör boxformen det enkelt att tillföra nytt innehåll till dem. 

Resten av omslaget är avskalat och detta ger ett mer modernt uttryck. Respondenterna från 

vår fokusgrupp fick titta på ett snarlikt omslag och uttryckte att en framsida som denna 

tillskillnad från de andra dummies var “visuellt sett snyggare”. 

 

 



Abrahamsson & Renhult 
Karlstads universitet 

 

55 
 

Logotyp 

När vi tog fram den nya logotypen valde vi en rund form, detta på grund av den mest vanliga 

formen i en tidning eller i ett magasin är rektangulär. I samtliga tidningar som vi undersökte i 

vår innehållsanalys så användes en rektangulär logotyp. Jais-Nielsen (2004:300) menar att 

“ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet och dynamik [kan] vara att välja en avvikande 

form på ett objekt”. Respondenterna från fokusgruppen fick titta på layout med både en rund 

och en rektangulär logotyp och de flesta uttryckte att de föredrog den runda. Formen på 

logotypen kopplar även tillbaka till konceptet, det är en logotyp med attityd, som vågar sticka 

ut och vara annorlunda för att skilja sig mot andra tidningar. Färg och typografival på 

logotypen kommer vi att stödja nedan under rubrikerna färg och typografi. 

 

 Innehållssida 

 

Vi anser att syftet med en innehållssida är att presentera och orientera läsaren till tidningens 

innehåll. Därför har vi arbetat med en avskalad layout som fungerar väl med konceptet. 

Innehållsförteckningen är placerad till vänster. Denna placering är att föredra enligt våra 

respondenter som säger att de läser från vänster till höger. Vi har tillämpat en 

formgivningsprincip från några av studenttidningarna som gav struktur - de gråfärgade 

textboxarna. För att förstärka konceptet har vi gett plats åt en ljus turkos-grön textbox som 

strukturerar upp innehållssidan. Respondenterna föredrog innehållssidor som hade färginslag 

och nya innehållsidan bjuder på mer färginslag i sidhänvisning, logotyp och redaktörens 

signatur.  
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Enkelsida 
 

 

Vi har tagit fram enkelsidor utan bild (men med andra grafiska inslag som citationstecken), en 

bild, två och tre bilder. Detta för att redigeraren ska få en variation i tidningen beroende på 

typ av innehåll. Enkelsidorna innehåller enspalt, tvåspalt och trespalt för olika långa texter. 

Val av placering och storlek på olika grafiska element kommer att motiveras längre ned i 

detta kapitel. Vi har valt att inte använda sidspalter eller lägga in flera reportage på en 

enkelsida. Sidspalter har alla studerade tidningarna i innehållsanalysen. Sidspalter ger ett 

intryck av att tidningen har en nyhetskaraktär och layouten blir trång och rörig. Layouten i det 

nya konceptet ska vara strukturerad och därmed har vi valt en enkel och avskalad layout utan 

sidspalter eller utrymmen för fler reportage. Detta gäller även uppslagslayout, mer om detta 

nedan. 

 

Uppslag 

Uppslagen är utformade i samma stil som enkelsidorna och kan därför enkelt kombineras vid 

längre artiklar. Även här förekommer en eller fler bilder, vilket som nämnt tidigare ger 

redigeraren valmöjligheter. Några av uppslagen har en stor bild som sträcker sig över ett 

uppslag. Detta återfinns inte i någon av de studenttidningar vi undersökt, vilket gör att det nya 

konceptet utmärker sig gentemot dem. Detta var även något som fokusgruppen 

uppmärksammade och tyckte fungerade. Andra sidor har alla bilder på en sida och text på en 
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annan. Mellan bild och text uppstår då spänning. Dake (2004) menar att spänningar mellan 

visuella element hjälper till att ge ett estetiskt intryck. 

 

Plocksida 

 

I en av de dummies som presenterades för respondenterna fanns en artikel som var formgiven 

som en plocksida, detta uppskattades av flera respondenter då det kändes som “små saker”. 

En plocksida kan skilja sig åt från resten av tidningen för att lätta upp intrycket. Den 

asymmetriska plocksidan som är formgiven i layouten ska uppfattas som fräsch med blåa 

inslag (mer om detta under färg nedan) och välbalanserad både vertikalt och horisontellt. 

Asymmetrisk balans uppnås när bildelement inte är speglade längs en central axel, men ändå 

kan återge ett behagligt intryck (Anderson Feisner, 2006). I plocksidorna har vi arbetat med 

en progression från ljusa till mörka färger. Anderson Feisner (2006) menar att man bör 

integrera bakgrunden i arbete, och att ett enklaste sätt är att använda sig av samma färgskala 

på bakgrunden som i förgrunden. 
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Bildkollage 
 

 

Ett bildkollage har skapats för att kunna kombineras med enkelsida och uppslag. I våra 

dummyförslag kom respondenterna i kontakt bildkollage, och detta var något som 

uppskattades då bildgruppering gav mer struktur. Vilket i sin tur återkopplar tillbaka till vårt 

koncept. Ingen av de studenttidningar vi undersökt har använt sig av detta sätt att placera 

bilder i block, så detta gör även att tidningen sticker ut och hjälper till att skapa attityd. Se mer 

om hur vi resonerat kring bildplaceringen under placering längre ned. 

 

Form och storlek 

Vi har valt att arbeta med genomgående runda och rektangulära former i tidningen. Att arbeta 

på detta sätt styrks av Harrower (2002), som menar att bilder och texter placeras bäst i 

rektangulära boxar. Samtidigt så menar Jais-Nielsen (2004) att man får en större effekt och 

skapar uppmärksamhet genom att välja en avvikande form. Därför arbetar vi även med runda 

former i sidmallarna i form av informations- och textbollar.  

Vi har även valt att arbeta med stora rubriker och bilder, detta för att skapa kontraster i 

layouten. Kontrast skapar man genom att betona ett visst element och därmed skapa man ett 

blickfång i layouten som ger en intressant och levande form. En stor rubrik, citat eller bild 

drar till sig uppmärksamheten och fungerar som en ingång i layouten (Jais-Nielsen, 2004). 

Alm och Eliasson (2008) bekräftar även detta och säger att kontrasten måste vara väl tilltagen 

annars uteblir den effekt man eftersträvar. På de sidor det förekommer fler element än en bild 
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eller en rubrik finns det alltid ett element som är större än de andra, detta kan gälla både bild, 

rubrik eller grafiska element såsom citationstecken. Detta menar Harrower (2002) är viktigt 

att tänka på, eftersom det ska finnas ett utmärkande element för ögat att falla på först, detta 

för att göra sidan mer intressant och undvika att den uppfattas som rörig. 

I innehållsanalysen såg vi att studenttidningarna har en nyhetstidningskaraktär. De arbetar inte 

genomgående med stora grafiska element, utan blandar små, mellanstora och stora grafiska 

element. Därför sticker vi även ut från mängden med vår layout, då stora och utmärkande 

grafiska element hör till vårt koncept. Stora rubriker var även något som fokusgruppen inte 

tidigare uppmärksamt i studenttidningar och som de tyckte fungerade bra och skapade en 

intressant tidning.  

 

Färg 

I vår studie av studenttidningar framkom det att dessa var generellt sett färglösa. Det 

vanligaste sättet att arbeta med färg var att addera mindre grafiska element som 

citationstecken och linjer i samma färg. Jais-Nielsen (2004) hävdar att ögat uppfattar färg 

snabbare än text, därmed kan man även använda färg för att fånga uppmärksamhet och lyfta 

fram något som är viktigt i en text. Därför har vi i vår produktion valt att arbeta med färgade 

ingresser och mellanrubriker där vi önskar att uppmärksamheten ska riktas. 

Vi har valt att använda oss av olika nyanser av färg i grafiska element som text- bollar och 

rutor.  Anderson Fesiner (2006) bekräftar att färgnyanser är viktigt i visuella produktioner för 

att skapa ett helhetsintryck och känsla av rörelse. Vi valt att arbeta med turkosa nyanser i 

logotyp och grafiska element textelementen såsom ingresser. Anledningen till varför vi 

arbetar med just denna färg grundas i att färgen uppskattades av flera respondenter. I studien 

av de olika studenttidningarna upptäcktes även att en nyans av turkost används i Örebro 

konkurrenten Lösnummer, dock ser vi inte det som ett problem att vi använder en liknande 

färg då vi i slutproduktionen har arbetat mer genomgående med färgrepetition och 

nyansskillnader. Samt att Campus turkosa huvudfärg är en bruten mörkare nyans än 

Lösnummers klara. Vi hoppas även att den turkosa färgen som ligger nära den blå ska ge 

associationer som den blåa färgen kan ge. Associationer som är vanligt förknippade med blått 

är “coolness” (fräckhet), sanning och pålitlighet (Anderson Feisner, 2006). “Coolness” 

(fräckhet) stämmer väl in i konceptet att tidningen ska ge intryck av att ha attityd. 
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Associationen sanning och pålitlighet stämmer väl överens med HKM:s önskemål att 

tidningen ska uppfattas trovärdig. 

 

Linjer  
I vår layout har vi arbetat med två huvudsakliga genomgående linjer, en av dessa är en synlig 

linje och den andra är osynlig. Dessa har vi använt både för att orientera läsaren och för att 

skapa ett mönster i tidningen, vilket är ett sätt som bekräftas av Jais-Nielsen (2004). Vi har 

arbetat med en svart bred linje överst i tidningen, denna går över alla sidor förutom fram och 

baksida. Denna linje innehåller även tidningens sidnumrering (varför kommer vi att motivera 

under sidnumrering nedan). Dake (2004) menar att effektiv visuell kommunikation bör ha 

sammanhållande element. Och utan en helhet blir tolkningen mindre trovärdig för läsaren. 

Detta styrker väl valet av en genomgående horisontell linje i den slutliga sidmallen. Denna 

typ av linje återfinns inte på något sätt i de studenttidningar som vi först granskade. De 

arbetar framförallt med synliga linjer för att skilja mellan spalter och grafiska element. Detta 

gör att vi skiljer oss från dessa tidningar. Den tjocka svarta sidnummerlinjen ansågs av 

respondenter ge ett ”professionellt uttryck”, de uttryckte även att linjen ger en helhets känsla 

och är snygg. Även detta styrker vårt val att använda denna linje i vår layout.  

Förutom att använda oss av en svart synlig linje har vi använt oss av en osynlig linje 

horisontellt genom sidmallarna, med enstaka undantag. Den är placerad under den svarta 

linjen och element i layouten linjeras med eller ligger under denna. I vår studie av 

studenttidningar fann vi att de flesta använder sig av en synlig horisontell linjering som 

avskiljare mellan elementet högst upp (ofta en vinjett) och de andra elementen på sidan. Detta 

är en god princip men vi har valt att göra den lite annorlunda för att sticka ut ur mängden. 

Linjen är osynlig samt placerad några centimeter nedanför den svarta tjocka linjen. Detta 

skapar luft som fungerar som ett formgivningselement. Luften hjälper även till att strukturera 

layouten. Vilket återknyter till vårt koncept där vi skapar en fräsch känsla med hjälp av en 

luftig layout och stora vita ytor. Jais-Nielsen (2004) menar att luft är ett effektivt sätt för att 

knyta ihop sidorna till en helhet. 

Vi har även med hjälp av osynliga linjer strukturerat de olika elementen i layouten och linjerat 

dem med varandra i största möjliga mån. Man kan med hjälp av osynliga linjer exempelvis 

samla texter inom ramar, eller separera olika textstycken från varandra och på så sätt dirigera 
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läsaren att följa en viss riktning enligt Jais-Nielsen (2004). Detta är vad vi gjort, och samtidigt 

skapat ett mönster i tidningen. 

 

Sidnumrering 

Under fokusgruppundersökningen fick respondenterna titta på layouter med både 

sidnumrering längst upp på sidan och längst ned. Att ha den placerad längst ned var något de 

var vana vid att se, och att ha sidnumreringen upptill gavs uppmärksamhet. Några uttryckte att 

det kunde vara opraktiskt. Att placera sidnumreringen på ett annorlunda ställe än vad som är 

vanligt förekommande kan ses som ett argument till varför den är placerad upptill. 

Numreringen syns endast på tidningens högersidor och det är ett medvetet val för att återigen 

skapa ett annorlunda och intressant uttryck. Vi anser att läsaren är så van vid sidnumreringar 

att man logiskt och automatiskt räknar ut vänstersidans sidnummer när man ser det högra. 

 

Bildramar 

Vi har använt oss av tunna bildramar i vår slutgiltiga sidmall, detta för att vi vill att bilderna 

ska få tala för sig själv i relation till luften omkring. Speciellt när vi huvudsakligen använder 

oss av stora bilder. De bilder som har en inramning i sig själv, när de exempelvis har en 

enhetlig bakgrundsfärg, fungerar bra utan någon ytterligare inramning. Det uppskattas även 

av respondentgruppen att använda sig utav tunnare ram då den ger fokus åt bild. Teorier inom 

estetik som tar upp balans syftar till att stora färgkontraster behöver kompositionsbalanseras 

mindre. Därmed bör man använda mindre yta av svart på en vit bakgrund, detta pågrund av 

högre ett kontrastvärde mot en vit yta (Anderson Feisner, 2006). Vår layout innehåller vit 

bakgrund och ger stor plats åt luft. Därför bör ramar vara tunna i kontrast mot den vita 

bakgrunden.  

 

Placering 

Harrower (2002) som menar att den mest effektiva ordningen på en sidas layout är bild, 

bildtext, rubrik och brödtext. Harrower syftar först och främst på nyhetstidningars layout, men 

vi har även applicerat detta på vår slutliga sidmall då vi tycker att upplägget är bra. Att det 
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fungerar bekräftades även av fokusgruppen då det i undersökningen framkom att de tyckte att 

en rubrik inte bör ska läggas över en bild, detta med undantag på brödtext och bild är 

placerade intill varandra och rubriker löper över båda, vilket även fungerade enligt 

respondenterna. Harrower (2002) menar att undantag från ordningen kan göras då lite plats 

finns, då kan bilden även läggas bredvid både rubrik och brödtext, eller så läggs rubriken 

överst och både bild och brödtext under vid sidan av varandra. Detta är även en lösning vid 

lite plats som vi har tillämpat i vår slutliga sidmall.  

 

Typografi 

Efter att ha fått titta på brödtexter skrivna i både antikva och linjär var respondenterna från 

fokusgruppen överens om att en antikva skulle användas. Den var för dem lättare att läsa i 

stycken med mycket text. Detta bekräftas även av Jais-Nielsen (2004) som menar att denna 

typsnittsfamilj ska användas just i brödtext då antikvabokstaven är mer lättläst än en linjär. 

Alla tidningar som var med i vår innehållsanalys använder läsvänliga typsnitt och detta 

motiverar vårt val av att även göra det samma. 

Ett typsnitt ska enligt Alm och Eliasson (2008) förmedla en känsla, vara igenkänningsbart och 

väcka uppmärksamhet. Jais-Nielsen (2004) menar att andra typsnitt än antikvan förekommer i 

rubriker. Respondenterna fick titta på rubrikförslag med både antikva, linjär och en mekan. 

De föredrog rubriker skriven med linjär. Därför har vi valt att använda oss av en linjär som är 

nästan identisk med en som användes i våra dummies. Det är en rundare linjär och känns 

fräscht och ungdomligt, vilket kan kopplas tillbaka till målgruppen. Detta typsnitt är även 

återkommande i texten i form av ingresser, mellanrubriker, text- och bildinformation, 

författarinformation och textingångar. Det används varierande i en tunn och i en halvtjock stil, 

både i versaler och i gemener. I de studenttidningar vi undersökte användes huvudsakligen en 

linjär på rubrikerna, vilket fungerade bra. Vi vill att typsnittet ska ha en tydlig identitet och på 

så sätt stärka tidningens koncept. 
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Avslutande reflektioner 

I projektets början utökade vi våra kunskaper inom grafisk formgivning, estetik och speciellt 

tidningslayout detta genom att läsa litteratur. Vi läste på om andra teoribildningar inom 

mediekommunikationsvetenskap men fann att dessa inte var relevanta för projektet och att 

projektet behövde en tydlig avgränsning. Vi tittade igenom tidningar för att se hur andra som 

arbetar med layout gör, vi såg många appellerande exempel men även dåliga. På ett av våra 

möten med HKM presenterade de sina önskemål, och ett av dessa var att tidningen skulle 

kännas mer modern. Problemet var bara att komma åt vad som uppfattas modernt. Vi kom 

fram till att det bästa sättet att skapa något modernt är att skapa något som skiljer sig från 

mängden och här grundades valet i att genomföra en kvalitativ innehållsanalys på andra 

studenttidningar. Vi fick visioner om en luftigare tidning, med roliga färginslag och stora 

bilder. Men vi visste inte om våra visioner skulle uppskattas av målgruppen och insåg att vi 

på något sätt var tvungna att komma åt deras åsikter. Det var här beslutet att genomföra en 

fokusgruppsunderökning gjordes och hur den skulle gå till.  

Under själva arbetsprocessen med dummys har vi tränat upp våra kunskaper i design 

programmen Adobe In Design CS5.5 och Illustrator CS5.5 för att över huvudtaget klara av att 

skapa en produkt av hög kvalitet. Dummies processen har lett till fler idéer och sidmallar än 

vad som presenterats för respondenter och i rapporten, här gällde det att vara selektiv för att 

inte försvåra arbetet under fokusgruppen genom att presentera fler alternativ än vad som 

gjorts. Genom fokusgruppsundersökning har vi lyckats få fram åsikter om layout, trots att det 

var betydligt svårare än väntat att få tag på folk som kunde ställa upp. Under 

fokusgruppsundersökningen kom flera intressanta aspekter och olika åsikter fram. Vi fick då i 

vår analys av fokusgrupp plocka ut intressanta eller/och återkommande åsikter. Analyserna 

från dessa undersökningar samt teorier har legat till grund i den kreativa skapande processen 

utav sidmallarna åt Campus.  

I denna arbetsprocess framkom det tydligt vad som var tillämpningsbart utifrån önskemål, 

teori, analys, tidsram och kunskap. Detta har resulterat i nya sidmallar med ett tydligt koncept. 

I sidmallarna ska det vara enkelt för redigeraren att tillföra text- och bild innehåll men 

samtidigt behålla det genomgående konceptet. Däremot kan vi inte helt styra hur den första 

tidningen som kommer ut i hösten 2012 med nytt innehåll kommer se ut, utan kan endast 

hoppas att HKM tillämpar de nya sidmallarna på bästa sätt. 



Abrahamsson & Renhult 
Karlstads universitet 

 

64 
 

Lärdomar 

Under detta examensarbete har vi tillägnat oss kunskap inom layout, grafisk formgivning, 

estetik, om hur tidningsmarknaden ser och vilka formgivningsprinciper som används inom 

olika tidningsgenrer och hur olika undersökningsmetoder fungerar i praktik. Vi har insett att 

ett akademiskt projekt är svårt att tillämpa mot en uppdragsgivare om man inte sätter tydliga 

avgränsningar i vad projektet ska resultera i. Själva rapporten har ibland känts som ett hinder i 

produktionen då vi lagt mycket arbete på att skriva trots att det är projektet och inte rapporten 

som uppdragsgivaren efterfrågar. 
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