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Abstract 
 

Title: ”The number one that came first” -A quantitative content analysis of how the first page 

of a student newspaper changed over time 

 

Aim: The aim was to explore how the first page of a student newspaper has been changed 

over time since it was founded in the 1960´s.  

 

Key words: media and communication studies, layout, perception, quantitative method, first 

page, student newspaper 

 

This thesis explores how the front page of the student newspaper Lösnummer has been 

changed since it was founded in 1966. It concerns the location and frequency of elements and 

it is based on theories of layout, the first page and visual communication  

In addition, the thesis develops a new kind of method for determining the location of elements 

on the type area. The method is based on the hexadecimal number system. It is formed as a 

grid which is placed on the first page to determine the location of the elements. 

It concludes that the frequency of elements had its peak during the 1970´s and has ever since 

decreased gradually. Image placement has gone from being scattered all over the front page to 

be centered and increase in size. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ger en grund inför de kommande kapitlen och innehåller delar som bakgrund, 

undersökningens syfte och frågeställning, avgränsningar och uppsatsens disposition. 

Bakgrunden handlar om hur förstasidan har förändrats historiskt och är en viktig del av 

förståelsen för kommande delar av uppsatsen. Den ger även en överblick över ämnet layout samt 

materialet för undersökningen, vilket är studenttidningen Lösnummer.  

En tidnings förstasida, den så kallade ”ettan”, är ansiktet utåt och det första läsarna kommer i 

kontakt med. Den visar tidningens karaktär och har i uppgift att locka till läsning. Saker som 

bildval, tidningshuvud, rubriksättning och givetvis innehåll och urval av nyheter är viktiga delar. 

Även placeringen av dessa element på sidan har betydelse för hur de uppfattas. Förstasidan kan 

ses som reklam för tidningen och dess innehåll (Bergström, 2004, s. 43). En förstasida kan liknas 

vid ett smörgåsbord eller ett skyltfönster där man får lite av varje och inspireras till nyfikenhet 

och köplust.  

En förstasidas form, det vill säga den visuella framställning som gör att vi känner igen en tidning 

nummer efter nummer, har stor betydelse för hur vi mottar dess innehåll. Det är ett fysiskt 

arrangemang som påverkar oss till att ta del av de ämnen som tidningsmakarna producerar. Det 

inkluderar allt vad gäller tidningens utseende så som layout, design och typografi, men även 

stilen på illustrationer, reportagegenre och indelning av element (Barnhurst & Nerone, 2001, s. 

3).   

Studenter har genom tiderna varit kända för att vara revolterande och i framkant vad gäller nya 

idéer. Örebrostudenternas tidning Lösnummer har funnits sedan 1966. Stämmer den imaginära 

bilden av en studenttidning i förändring med den verkliga?  

Mina funderingar inför valet av uppsatsämne innefattar frågor som rör det visuella och hur 

förstasidan har förändrats sedan tidningen startades. Detta är intressant eftersom jag själv är 

student och även eftersom endast ett fåtal tidigare studier finns på ämnet.  

Hur har omskapandet av förstasidan och dess visuella innehåll sett ut? Har Lösnummer följt med 

i utvecklingen? Hur har layouten förändrats ur ett historiskt perspektiv och framför allt hur har 

representationen och frekvensen av vissa företeelser på förstasidan förändrats genom åren?  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Förstasidans historik 

Tidningsmediet har historiskt sett gått från att likna bokform, där texten fyllde huvuddelen av 

utrymmet, till att fokusera allt mer på grafisk layout, foto och design (Pasternack & H. Utt, 

2003). Under slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet sågs förstasidan som ett ont 

måste eftersom dåtidens tryckmöjligheter gjorde att första och sista sidan fick märken av 

trycksvärta. De nyheter som var mest aktuella och hade störst nyhetsvärden hamnade därför på 

mittuppslaget och gärna längs med den mittersta marginalen (Barnhurst & Nerone, 2001, s. 39). 

Under slutet av 1800-talet började förstasidan bli en viktig del av tidningen och har sedan dess 

setts som tidningens ansikte utåt. Då, på 1800-talet, var den ytterligare en plats för text med upp 

till åtta kolumner, vilket utgör en markant skillnad mot dagens layout där endast ett fåtal 

kolumner delar in sidan (Pasternack & H. Utt, 2003).   

Den stora förändringen vad gäller synen på förstasidan som ett sätt att locka läsarna att öppna 

tidningen, och även öka antalet läsare, skedde under 1970-talet. Förstasidan gick från en plats 

med text till en reklampelare för tidningen och dess innehåll. Det uppsving som förstasidan fick 

under 1970- och 1980-talet innebar ett mindre antal kolumner än tidigare. Detta tillsammans med 

enklare rubriker och visuella element skapade en för tiden aktuell förstasidesdesign (Barnhurst & 

Nerone, 2001, s. 190). Den moderna stilen hade gjort intåg och en plats för visuella och populära 

frågor hade skapats. Journalismen befann sig vid den här tiden i gränslandet mellan privat och 

publikt innehåll. Den form och de nya idéer som låg till grund för den nya framsidesdesignen 

skapade debatt. Diskussionerna handlade om huruvida den nya designen på förstasidan gjorde 

tidningarna mer åtskiljbara eller om alla ändå följde samma mönster. (Barnhurst & Nerone, 

2001, s. 192 ff)     

Utvecklingen som skedde under 1970- och 1980-talet har med tre faktorer att göra. Den ökande 

tillgången till mjukvaror för grafisk design och layout, en större medvetenhet hos redaktionerna 

om utseende och inte bara innehåll och sist men inte minst den ökande konkurrensen från andra 

tidningar och medier. Förändringen har alltså gått från svartvitt tryck med fokus på text till 

färgglada förstasidor med enklare layout, bilder och tilldragande typsnitt (Pasternack & H. Utt, 

1989).  
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1.1.2 Studenttidningen Lösnummer 

Örebrostudenternas tidning Lösnummer har funnits sedan 1966 och har genomgått många 

visuella förändringar genom åren. Eftersom jag själv är student och intresserad av layout och 

visuell kommunikation ser jag Lösnummer som ett bra undersökningsområde. Det faktum att 

antalet tidigare forskningsrapporter på ämnet är minimalt bidrar även till en vetenskaplig 

relevans för materialet.  

Lösnummer kommer ut med 8 nummer per år, exklusive ett mindre nummer vid läsårets start i 

augusti. Tidningen drivs av en ideell redaktion av skribenter och fotografer. Lösnummer är en 

fristående studenttidning inom Örebro studentkår och finansieras genom annonsintäkter och 

bidrag. Samtliga studenter vid Örebro universitet får Lösnummer hem i brevlådan och tidningen 

delas även ut på universitetsområdet. Det finns ingen dokumentation om antalet chefredaktörer 

och hur tidningen har förändrats i upplaga med mera att tillgå. I skrivandets stund ges tidningen 

ut i en upplaga av cirka 15 000 tidningar. Den innehåller delarna nyheter, reportage, intervju, 

kultur och nöje, sport och synpunktsidor där studenterna själva får tycka till samt en 

internationell del som riktar sig till utbytesstudenter.  

1.1.3 Layout   

Layout var länge något som de som var teknikintresserade och mångkunniga på 

tidningsredaktionen ägnade sig åt, men allt eftersom tillgången till teknik och insikten om vikten 

av layout växte så fick redaktören ta större ansvar för layout (Honeywell & Carpenter, 2005, s. 

19).  

Inom tidningsdesign ses sidorna som par eller uppslag. För att få en likhet i sidorna och balans 

för ögat används ett rutnät som läggs över uppslagen (Honeywell & Carpenter, 2005, s. 23). 

Det finns fyra slags element som layout grundar sig på. Det är rubriker, brödtext, bilder och vitt 

utrymme. Även färg, inklusive svart, vitt och grått, ingår som en viktig del av layout (Honeywell 

& Carpenter, 2005, s. 35). För att kombinera dessa delar och skapa en attraktiv och funktionell 

design finns det tre inriktningar. De handlar om tekniken, ytan och innehållet och samspelar för 

att underlätta läsningen och hjälpa läsare att bedöma om vad som är viktigt. Olika tidningsgenrer 

har olika typer av layout och den skiljer sig även mellan de olika delarna i tidningen. Den 

viktigaste delen på en förstasida kallas vänsterkrysset och är ytan längst upp till vänster. 

Rubriker och bilder hjälper till att skapa en optisk magnet för läsaren. Även uttrycket rubrikbild 

används inom tidningslayout, vilket innebär att rubrik och bild tillsammans fångar läsaren 

(Bergström, 2009, s. 239).  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förstasidan på en studenttidning har förändrats vad 

gäller studentrepresentation från 1960-talet fram till idag. Ett andra syfte är att ta reda på i vilken 

grad utvalda element så som bilder, illustrationer, tidningslogotyper, rubriker och placering av 

desamma representeras på förstasidan.   

Utifrån tidigare forskning, problemformulering och uppsatsens syfte har jag kommit fram till 

följande frågeställning 

 Hur har studenttidningen Lösnummers förstasida förändrats sedan starten 1966 vad gäller 

placering av bilder och tidningshuvud samt hur ser frekvensen av visuella element ut? 

Med ett historiskt perspektiv som utgångspunkt kommer delfrågorna nedan att besvaras.  

- Hur många nyheter finns på förstasidan? 

- Hur många element finns på förstasidan?  

- Hur ser frekvensen ut vad gäller färgbilder och svartvita bilder? 

- Hur ser frekvensen ut av icke studenter och studenter?  

- Hur ser frekvensen av illustrationer ut? 

- I vilken utsträckning är de olika textformaten representerade? 

- Var är elementen bild och tidningshuvud placerade på förstasidan?  

 

Valet att analysera frekvensen av student och icke student har sin grund i att jag vill vidga 

undersökningen genom att mäta en innehållsmässig aspekt. Variabeln student är relevant 

eftersom Lösnummer är en studenttidning som görs av studenter för studenter. Att jag valt 

frekvensen av nyheter som en delfråga har att göra med att det är en relevant variabel i 

förhållande till antalet element.  
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1.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som görs i samband med den här undersökningen består i att jag inte kommer 

att studera samtliga hittills publicerade nummer av tidningen Lösnummer utan endast ett urval 

förstasidor, se 4.1 Urval under 4. Material och metod. De yttre avgränsningar jag kommer 

använda mig av är att jag endast analyserar förstasidan (Nilsson, 2010, s. 129 ff). Vad gäller 

innehållet som undersökts så avgränsar jag placering till endast bilder och tidningshuvud.  

Fokus ligger på visuell frekvens och perception. Däremot kommer jag inte att gå in på vilka 

samhälleliga, kulturella eller diskursiva betydelser frekvenserna för med sig.  

De teorier jag kommer använda mig av i min studie bygger på visuell kommunikation och därför 

har jag med ett inledande stycke om hur sändare och mottagare förhåller sig till ett budskap. Det 

är en viktig grund för hur visuell kommunikation fungerar.  

Teorin om förstasidan är en del i hur en förstasida ser ut och hur de olika delarna på sidan lockar 

läsaren genom bland annat attraktion och orientering. Detta är den del av teorin som jag, 

tillsammans med den om layout kommer använda mig av i uppsatsen. Teoridelen om layout är 

en ren förklaring av hur en förstasida är uppbyggd med visuella element. I den delen ligger fokus 

på placering och hur förstasidan är indelad.  

Teorierna om förstasidan och layout snuddar vid varandra och är tätt länkade vad gäller innehåll. 

Teorin om layout visar på hur man placerar de olika elementen som finns på en förstasida. Att 

delarna är så nära besläktade kan påverka hur de används i analysen, men för att kunna 

presentera de begrepp som kommer användas behövs båda teorierna.  

En teori som varit med i åtanke är den om hur en tidning rent generellt byggs upp med hjälp av 

layout, men eftersom jag i uppsatsen endast kommer fokusera på förstasidan så känns den 

överflödig. En mer konkret teori om hur innehållet på en förstasida skapas är inte heller relevant 

eftersom jag i undersökningen vill veta hur innehållet ser ut historiskt mer än hur det skapas.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

I inledningskapitlet ges först en snabb bild av uppsatsens innehåll i form av en inledning för att sedan 

behandla bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsningar. Bakgrundsavsnittet delas in i 

förstasidans historik, studenttidningen Lösnummer och layout.  

 

I det följande kapitlet sammanfattas den tidigare forskning som genomförts inom områdena 

layout, fotografier på förstasidan och visuell kommunikation och detta visar på undersökningens 

relevans.  

I kapitel tre beskrivs den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för analysen. Här ges 

förklaring till begrepp inom visuell kommunikation, layout och förstasidan samt perception och 

ögonrörelser.  

Kapitel fyra behandlar det material och den metod som används i den kommande analysen. 

Materialavsnittet är indelat i två delar, en om urvalet från den totala populationen och en om det 

faktiska material som ska analyseras. Metodavsnittet är indelat efter de steg som ingår i den 

valda metoden. Kapitlet avslutas med avsnittet 4.4 Metodproblem där underrubriken 4.4.1 

Bortfall finns. 

I kapitel fem redovisas resultat från undersökningen under avsnittsrubriken Resultatredovisning 

och analys. Resultaten kommer att redogöras för i den ordningsföljd som frågeställningarna 

presenteras i kapitel ett under rubriken Syfte och frågeställningar.  

Det avslutande kapitlet utgörs av två delar. Den första är en avslutande diskussion där 

delfrågorna diskuteras ur ett historiskt perspektiv. I den andra delen presenteras slutsatsen för 

uppsatsen vilken återkopplar till frågeställningen och de delfrågor som lades fram i uppsatsens 

inledande kapitel.  
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2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning handlar om hur forskningsläget ser ut för ämnena layout, visuell 

kommunikation och förstasidor. Fyra olika litteraturkällor presenteras och visar på relevansen 

för studien samt placerar den i förhållande till tidigare undersökningar som gjorts.  

Det finns en hel del tidigare studier på ämnet tidningars förstasidor. Olika infallsvinklar används 

vid olika studier. Min sammantagna uppfattning är att det i huvudsak är dagstidningar som har 

studerats.  

De element som en förstasida är uppbyggd av har ofta ett samband. Kumaran Rajandran har 

genomfört en studie där han studerat och försökt klargöra sambandet, närvaron och funktionerna 

dem emellan. Han har utgått från frågor som ”Hur används layout på förstasidor?” och ”Hur 

interageras bild och språk via layout?” (Rajandran, 2008). Här kan paralleller dras till den studie 

jag kommer att genomföra och det ger även en grund för den historiska jämförelse jag kommer 

göra. I undersökningen använder Rajandran sig av begreppen inramning, utmärkande drag och 

informationsvärde där det senare handlar om ett elements värde beroende på placering. 

Förståelsen för dessa begrepp är aktuella för min studie av Lösnummers förstasidor. 

Informationsvärde är hur innehållet i en layout är placerat och vilket värde placeringen i sin tur 

medför. De utmärkande dragen rangordnas av läsaren med hjälp av visuella koder och påverkas 

av yttre faktorer som kultur och sociala faktorer. De utmärkande dragen visar sig genom storlek, 

färg, kontrast och detaljrikedom. 

Fotografier på förstasidan fungerar enligt Paul Lester som reklampelare och intressehöjare för 

det som finns inuti tidningen (Lester P., 1988). Han skriver i sin avhandling om varför bilder 

placeras som de gör. Detta i motsats till Rajandran som mer inriktat sin undersökning på hur de 

olika elementen förhåller sig till varandra (Rajandran, 2008). Både Lester och Rajandran jämför 

flera olika tidningar och de skiljer sig därför en del från min undersökning. Slutsatserna som de 

båda kommer fram till är att olika tidningar har olika sätt att framhäva det de vill ha sagt, men att 

innehållet inte skiljer sig åt nämnvärt vad gäller placering av grafiska och visuella element. Dock 

har elementets placering i förhållande till sitt innehållsvärde betydelse. Ett element med stort 

nyhetsvärde placeras på bästa plats (Rajandran, 2008).  
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Bo Bergström är aktiv i Sverige och har skrivit ett flertal böcker och avhandlingar på ämnet 

visuell kommunikation. I boken Titta! beskriver han hur världens nyheter hamnar på 

tidningarnas förstasidor och hur de lockar in läsaren i tidningen. Den utstrålning som en 

förstasida har är en viktig beståndsdel för att läsaren ska ta upp tidningen och börja bläddra i den 

(Bergström, 2004). I boken Grafisk form, skriven av lärare och forskare vid Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna, finns bland annat teorier om bildplacering och layout presenterade. Den 

ordning som vi läser en sida på är en viktig beståndsdel i hur en layout ser ut och författarna 

menar här att det påverkar hur vi uppfattar och tar till oss innehållet (Frank, 2004, s. 222).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter jag kommer använda mig av är kopplade till visuell 

kommunikation, förstasidan, layout samt ögonrörelser och perception. De kommer ligga till 

grund för resultat, analys och diskussion och ger en vidgad förståelse för hur ämnet är uppbyggt 

samt ger läsaren relevant information för fortsatt läsning i form av begreppsförklaring. En 

begreppsförklaring inför den kommande resultat- och analysdelen kommer  

3.1 Visuell kommunikation 
För att visuell kommunikation ska fungera måste det finnas något att meddela och berätta. En 

sändare och en mottagare måste finnas för att ett budskap ska kunna förmedlas. Syftet med 

visuell kommunikation är att påverka genom motivation, information och beröring. Det kan 

exempelvis handla om en tidning som genom bilder och rubriker på förstasidan vill locka läsaren 

att öppna tidningen och läsa vidare. Det fungerar även i vardaglig kommunikation där visuella 

källor används till exempel vid utformningen av en text. Oavsett vad sändaren vill förmedla för 

budskap så ligger makten hos mottagaren (Bergström, 2009, s. 34). Eftersom det undersökta 

materialet är en tidning kommer jag att kalla mottagaren för läsare.  

3.2 Förstasida 
Historiskt sett har förstasidan ofta vigts åt artiklar med ett mindre nyhetsvärde. De artiklar som 

var mest intressanta och hade störst nyhetsvärde hamnade oftast i mitten av tidningen eftersom 

1700-talets tryckteknik delvis lämnade kladdiga spår på första- och sistasidan (Barnhurst & 

Nerone, 2001, s. 39). Idag har förstasidan istället kommit att bli ett sätt för läsaren att snabbt se 

tidningens huvudnyheter och dess funktion är att få läsaren att öppna tidningen. Förstasidan 

handlar inte bara om journalistik utan den fungerar även som reklam för dagens tidning och 

kommande nummer av tidningen. Den gör även att läsarna känner igen sig och det skapas på så 

sätt en viss trygghet (Bergström, 2004, s. 43). Det är vanligt att en förstasida innehåller någon 

form av ”mänskligt drama” för att dra blickarna till sig. Vi människor har en förmåga att ta till 

oss saker som vi själv kan relatera till och då är rapportering om mänskligt drama ett sätt att 

skapa intresse. Förutom mänskligt drama måste artikeln även innehålla aktualitet och närhet samt 

visa på mångfald och göra ett intryck på läsaren (Weldon, 2007, s. 22). Innehållet på en 

förstasida är ofta direkt och flyktigt, det vill säga en bild eller text på förstasidan ses direkt och 

klarar sig sällan eller aldrig utan det innehåll som finns inne i tidningen (Weldon, 2007, s. 1). 
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Enligt Bergström är beståndsdelarna i en förstasida Attention (uppmärksamhet), Interest 

(intresse), Desire (lockelse) och Action (handling) och förkortas AIDA. De samverkar med 

konflikt som pådrivande kraft. Konflikten innebär att det är ett problem som driver intresset och 

pockar på vår uppmärksamhet, skapar lockelse och i förlängningen även bidrar till en handling i 

form av att vi läser artikeln om problemet (Bergström, 2004, s. 44). Det första som möter läsaren 

på en förstasida är tidningshuvudet. Ofta är det centrerat i överkant på tidningen och är relativt 

sort i förhållande till de övriga elementen på sidan (Bergström, 2004, s. 45). Ett tidningshuvud 

består till största delen av tidningens logotype, men även text om årgång, nummer, datum mm 

ingår.     

En tidning genomgår med jämna mellanrum en så kallad redesign, eller får ”en ny kostym” som 

Bergström även kallar begreppet. Med hjälp av enkäter och fokusgrupper undersöks vad läsarna 

tycker och nya mål för en attraktivare tidning med en eventuell ny läsargrupp sätts upp 

(Bergström, 2009, s. 241). Det är en omfattande uppgift och då kanske speciellt för en 

studenttidning som drivs ideellt likt Lösnummer.  

I tidningsvärlden finns regeln ”Den fallande vikten” vilket syftar på att en historia börjar från 

början och följs av mittpartiet för att tillslut avrundas med en poäng. Bergström menar att det är 

tvärt om vad gäller förstasidan. Först kommer klimax, det som är viktigast som rubrik eller bild, 

för att följas av en ingress där läsaren ges ytterligare förklaring och till sist kommer artikeln 

(Bergström, 2004, s. 43).  

3.3 Layout 
Layout innebär att grafiska element placeras ut på en bestämd yta. Ytan är indelad i en satsyta 

och marginaler där satsytan är den del där innehållet placeras. Marginalen fungerar som 

inramning av satsytan och påverkar hur vi uppfattar innehållet (Frank, 2004, s. 218 f). I en layout 

av en förstasida läggs ofta det som är viktigast i det så kallade vänsterkrysset, se mer under 3.5.4 

Vänsterkrysset. För att det ska bli balans i en förstasida kombineras text och bild och jämvikt 

skapas (Bergström, 2009, s. 239).  

Det finns enligt Bergström en mängd olika teorier för hur vi läser en sida och hur vi rör ögonen i 

förhållande till det vi ser, mer om det under rubriken 3.4 Perception och ögonrörelser. För att en 

layout ska göra så bra intryck som möjligt och för att rätt nyheter ska placeras på rätt ställe så 

finns det två saker som bör tas i beaktning. De är Attraktion och Orientering. Attraktion är de 

saker som drar till sig uppmärksamhet på en förstasida.  
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Tidningshuvudet, ofta placerat högst upp på sidan, är den del i layouten där tidningens logotype 

finns placerad. Den är oftast centrerad, men även vänster- och högerjusterade tidningshuvuden 

förekommer. På vilken del av förstasidan som en nyhet placeras kan ha stor betydelse för hur en 

nyhet uppfattas och om läsaren attraheras av den. Ju högre upp på förstasidan en rubrik eller bild 

placeras ju viktigare uppfattas den. Även storleken på rubriker och fet eller tunn text har 

betydelse för hur en layout uppfattas. Helheten är också något som läsaren kan attraheras av på 

en förstasida. En enhetlig, konsekvent och ordnad förstasida ger ett trovärdigt uttryck medan en 

spretig och skenbart rörig layout skapar ett motsatt intryck hos läsaren. En så kallad rubrikbild, 

där bild och rubrik samspelar, skapar en upplevelse för läsaren. Knepet med en rubrikbild är att 

inte dumförklara läsaren utan låta texten och bilden samarbeta för att skapa ett intresse och en 

attraktion. En luftig layout med så kallad aktiv luft mellan bilder och rubriker gör att det är lätt 

för läsaren att ta till sig nyheterna (Bergström, 2004, s. 45 ff).  

Orienteringen i en tidning är viktig del av layouten eftersom det gör att läsaren känner igen sig 

och hittar. Ordningen på rubriker och visuella element har betydelse för hur läsaren blir ledd 

genom innehållet (Bergström, 2004, s. 48). 

Utifrån begreppet redesign, som Bergström skriver om i boken Effektiv visuell kommunikation, 

så genomgår en tidnings layout och dess design en förändring med jämna mellanrum. Den 

förändringen går delvis att spåra genom att mäta frekvensen av antalet element. Detta i samband 

med placering och storlek på elementen ger en bra bild över hur redesignen har sett ut 

(Bergström, 2009, s. 241). 

3.4 Perception och ögonrörelser 
Perception innebär att människan förvandlar sinnesintryck till meningsfull information. Det 

handlar om psykologi och innefattar både medvetna och omedvetna skeenden. De flesta 

intrycken kommer via synen och förmedlas till hjärnan via näthinnans 130 miljoner synceller. 

Upplevelsen, det vill säga att påverkas känslomässigt, leder tillsammans med perception fram till 

en tolkning av det vi ser. Tolkningen leder till ett budskap som kan uttryckas för en själv eller för 

andra (Bergström, 2009, s. 98).  

Perceptionen sker i tre steg. Först är det delelement, det vill säga linjer, former och färger som 

registreras. Sedan noteras elementens budskap, till exempel om vad som är rubrik och vad som 

är bild på en förstasida. I det sista steget får det vi ser sin fulla betydelse genom att vi slår ihop 

delelementen och de betydelsebärande elementen (Koblanck, 2003, s. 102).  
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En läsare behöver en positiv läsrytm för att definiera en hierarki och ordning i det den ser. 

Genom att förstora eller förminska ett element kan ordningen och rytmen påverkas. Ögat dras till 

element som sticker ut från mängden och prioriterar dem (Honeywell & Carpenter, 2005, s. 36 

f). Visuellt är det bilder som drar ögonen till sig och de ger även en tidningssida balans. 

Relationen mellan olika element i designen skapar ett intresse. Utifrån elementens placering, 

färg, kontrast och storlek påverkar ögats intresse och rörelser (Honeywell & Carpenter, 2005, s. 

118).  

När vi ser en förstasida eller en bild så scannar ögat först av den övre delen av ytan. Den exakta 

mittpunkten på sidan är gränsen för scanning nummer två. Strax över den exakta mittpunkten 

ligger den optiska mittpunkten (Bergström, 2009, s. 231). Ett element som placeras i den exakta 

mittpunkten ger ögat uppfattningen om att elementet håller på att falla ur layouten medan ett 

elements som placeras vid den optiska mittpunkten skapar en läsvänlig rytm och harmoni 

(Koblanck, 2003, s. 146 f).   
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3.5 Begreppsförklaring 

3.5.1 Element 

Layouten kan ses som en karta där element placeras ut. Som ett steg i att ta fram layouten 

bestäms vilka element som ska få plats och var de ska ligga. Huvudelementen är illustrationer, 

bilder, rubriker, tidningshuvud, logotype och texter. Även det tomma utrymmet, det vill säga 

aktiv luft, i layouten och färger ses som element (Book & Schick, 1993, s. 65).  

3.5.2 Frekvens  

En frekvenstabell är en tabell över antalet förekomster av en viss variabel i undersökningen. 

Frekvens kan därmed begreppsliggöras genom definitionen förekomst (Bryman, 2006, s. 230). 

3.5.3 Nyhet 

En nyhet eller berättelse är en del av förstasidan. Den kan bestå av flera element som 

tillsammans vill förmedla något. En nyhet ger svar på frågorna ”När hände det?”, ”Var?”, ”Hur 

gick det till?”, ”Vem eller vilka var inblandade?” och ”Varför hände det?” (Bergström, 2009, s. 

39).  

3.5.4 Vänsterkryss 

Den viktigaste delen av förstasidan kallas vänsterkrysset. Det är den yta där tidningens 

huvudnyhet placeras. Det behöver inte vara en bild utan kan även vara en kortare text med en 

kärnfull rubrik som stoppar upp läsarens blick och pockar på uppmärksamhet. Nyhetsvärdet i 

artikeln tillsammans med placeringen i vänsterkrysset gör att en bild sällan är nödvändig. 

Läsarens intresse är redan fångat med hjälp av placeringen (Bergström, 2009, s. 239). 

 

Figur 1 Vänsterkrysset markerat med 

ett rött kryss. (Bergström, Effektiv 

visuell kommunikation, 2009) 
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3.5.5 Textelement 

Rubrik 

Rubriken finns till för att väcka läsarens intresse och locka till fortsatt läsning. Den ska förmedla 

huvuddragen i artikeln (Bergström, 2004, s. 51 f). Som typografisk förstärkning är rubriken en 

viktig del och den särskiljs från annan text genom storleken. Rubriker används ganska sparsamt 

eftersom för många rubriker och ögontilldragare på en bestämd yta kan ge ett uttryck av att allt 

är lika betydelsefullt. Rubriken är således ett sätt för redigeraren att hjälpa läsaren att skapa en 

hierarki i nyhetsflödet (Bergström, Lundgren, & Flessa, 2008, s. 68 ).   

Ingress 

Ingressen är en kortare text som ger svar på frågorna ”vad”, ”vem”, ”när” och ”var”. Dess 

uppgift är att leda läsaren in i ämnet och är utformad som en kortare sammanfattning på fyra-fem 

korta meningar (Hallin & Hallström, 2003, s. 64 ).  

Brödtext 

Brödtexten bör vara indelad i stycken och ska fördjupa informationen i ingressen. Det är i 

brödtexten som den huvudsakliga informationen i artikeln finns (Hallin & Hallström, 2003, s. 

64) 

Underrubrik 

En underrubrik ska lätta upp brödtexten och göra så att läsaren bibehåller intresset. Den består 

vanligen av ett fåtal ord och är oftast inte en fullständig mening (Hallin & Hallström, 2003, s. 

64) 

Bildtext  

Bildtexten skrivs till en bild eller illustration och har i uppgift att komplettera de andra 

textdelarna och förtydliga bildens innehåll. Bildtexten tillför artikeln ny information och 

förstärker dess betydelse (Hallin & Hallström, 2003, s. 64). Bildtexten bör vara placerad i direkt 

anslutning till bilden och vara klart avskild från den övriga texten vad gäller storlek och 

placering (Frank, 2004, s. 222).  

Citat 

Ett citat är en direkt nedskrivning av vad någon har skrivit eller sagt (Santesson, 2005, s. 29) och 

kan även förekomma i rubriker.  

Sidhänvisning 

En sidhänvisning informerar läsaren om var i tidningen denne kan läsa vidare om nyheten och 

hittas i samband med andra element så som en bild eller en rubrik.  
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3.5.6 Bildelement 

Fotografier 

Det finns flera typer av bilder, till exempel reportagebilder, konstbilder, reklambilder mm. 

Nyhetsbilden, som är den sorts bild som är aktuell i den här undersökningen, har som 

huvudfunktion att dokumentera samhället och berätta en historia om vad som sker just nu. 

Fotografiet är det slags bild som är vanligast förekommande i nyhetsmedier. (Koblanck, 2003, s. 

101 ff). Bilder kan tryckas i färg eller svartvitt och det finns en mängd orsaker till att det ena 

eller det andra väljs. En sak som påverkar valet är vilka möjligheter det finns för tryck vad gäller 

antalet färger. Fler färger ger en dyrare tidning. Andra saker som kan spela roll i valet är vilket 

sammanhang bilden finns i och på vilket sätt budskapet kommuniceras bäst. Historiskt sett har 

även möjligheten till tekniken varit en anledning till att svartvita bilder valdes före färgbilder 

(Koblanck, 2003, s. 106). Under 1970-talet fick färgfotot ett uppsving och under 1990-talet 

ansågs den svartvita journalistiska bilden endast finnas till i utställningssyfte (Ang, 2006, s. 110 

f).  

Illustration 

Relationen mellan illustrationen och texten påverkas av den kontext illustrationen befinner sig i. 

Det finns olika sätt och tekniker att konstruera en illustration, men dess uppgift är alltid att 

förtäta och förenkla textens innehåll genom ett samspel (Koblanck, 2003, s. 104). Illustrationen 

blev en del av tidningsmakeriet under 1830-talets England då bildjournalismen till viss del 

stannade av. Illustrationen sågs som något nytt och intressant (Barnhurst & Nerone, 2001, s. 

113).  
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4 Material och metod 

Material och metod redogör för det material och de metoder som kommer användas i den 

kommande analysen. Avsnittet om Urval beskriver och motiverar urvalet medan avsnittet 

Material ringar in det exakta material som kommer analyseras. Kapitlet metod innebär en 

konkret och handfast redogörelse för hur analysen kommer gå tillväga. Sist i kapitlet redogörs 

för Metodproblem och Bortfall.  

4.1 Urval  

Det som kommer analyseras är ett urval av en total population (Ekström & Larsson, 2010, s. 17 

f) som i det här fallet består av samtliga nummer av tidningen Lösnummer sedan dess start 1966.  

Det urval jag kommer göra begränsas av tid och resurser för undersökningen. Historiska 

undersökningar som denna bygger på nedslag vid vissa tidpunkter eftersom ett totalurval inte är 

hanterbart. Lösnummer utkommer med 8 nummer per år, exklusive ett halvnummer för 

sommarperioden med en kraftigt nerdragen upplaga. Jag kommer att välja bort valår eftersom 

detta kan påverka förstasidans innehåll och min studie inte är av politisk karaktär (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 128) 

4.2 Material 
Det material jag har valt att analysera är studenttidningen Lösnummer och då speciellt dess 

förstasida. I tidigare undersökningar, som finns presenterade ovan, har jämförelser mellan olika 

tidningars förstasidor gjorts, men eftersom jag är intresserad av hur en tidnings förstasida 

förändrats historiskt är detta inte aktuellt för undersökningen. Genren studenttidningar finns inte 

heller representerad bland tidigare gjorda undersökningar och min uppsats kan därmed bidra med 

ny kunskap. Det gör även undersökningen vetenskapligt relevant. Studien är till stor grad 

replikerbar eftersom materialet inte är flyktigt, som till exempel en webbplats (Nilsson, 2010, s. 

127).  

Materialet finns arkiverat hos ArkivCentrum i Örebro län
1
. Två förstasidor, en från 1977 och en 

från 2010 kan ses som bilagor, se bilaga 3.  

 

 

                                                 
1
 Arkiv för flertalet branscher från Örebro län med omnejd, både föreningsarkiv och företagsarkiv.  

http://www.arkivcentrum.t.se/index.htm  

http://www.arkivcentrum.t.se/index.htm
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4.3 Metod 

Jag har valt en komparativ och till viss del deskriptiv ansats för min frågeställning och den 

metod jag valt för undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys. Metodvalet är baserat på att 

det är ett stort antal enheter som ska undersökas. Eftersom jag är intresserad av representation i 

antal, eller frekvens (Nilsson, 2010, s. 123), så är det här den metod som är bäst lämpad att 

använda. Jag kommer utgå från innehållet i mediet vilket för den här undersökningen innebär 

innehållet på förstasidan.  

Jag har utgått från en modell för kvantitativ innehållsanalys som bland annat Nilsson tar upp i 

boken Metoder i kommunikationsvetenskap (Nilsson, 2010, s. 127 ff). Att jag utgår från en 

modell, som Nilssons, för tillvägagångssättet för undersökning och analys (Nilsson, 2010, s. 

127), bidrar till studiens objektivitet och replikerbarhet och är en viktig del av den kvantitativa 

studien (Bryman, 2006, s. 94). En metod som skulle kunna vara aktuell för undersökningen är en 

kvalitativ intervjustudie. Eftersom det är konkreta siffror att jämföra mellan årtiondena som jag 

är ut efter lämpar sig dock en kvantitativ innehållsanalys bättre för ändamålet.  

Definiera forskningsproblemet  

Nilsson menar att forskningsfrågor som har innehållsanalys som metod kan omfattas av 

beskrivande och förklarande ansatser (Nilsson, 2010). Jag använder mig av en beskrivande 

ansats eftersom utgångspunkten för undersökningen är att jämföra förstasidorna historiskt och på 

så sätt beskriva hur förändringen sett ut.  

Definiera urvalet   

Utifrån forskningsproblemet har jag definierat urvalet. För att få en 

bredd på materialet har jag analyserat förstasidor från två år per 

decennium sedan tidningen startades 1966. Tidsramen för 

undersökningen sträcker sig alltså från 1966 fram till idag, 2010. Det 

totala antalet förstasidor är 352 stycken och 77 av dessa kommer finnas 

med i undersökningen. För att undvika återkommande fenomen inom 

mediet som ska undersökas menar Nilsson att forskaren bör vara 

medveten om saker som valår och regelbundet återkommande stora 

evenemang (Nilsson, 2010, s. 129 f). Jag har därför bortsett från valår när 

urvalet ska definierades. För att undvika säsongsbetonade företeelser i 

urvalet analyserades samtliga nummer från de utvalda åren (Bryman, 

2006, s. 196).  

Figur 2. Antal nummer som 

ingår i undersökningen. År 

1977 förekom extranummer 

och år 2008 är 

sommarnumret inkluderat i 

urvalet. Därav det ökade 

antalet nummer dessa år. 

För år 1966 se rubrik 4.4.1.   
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Definiera variabler och variabelvärden  

Med frågeställningarna som utgångspunkt har jag operationaliserat ett antal mätbara variabler för 

studien. Dessa bildade sedan en kodningsmanual där samtliga variabler definierades och 

tydliggjordes. Jag har tilldelat variablerna värden som ska täcka samtliga scenarion utifrån 

frågeställningarna och de definitioner jag anger i kodningsmanualen. I samband med att 

kodningsmanualen skapades gjorde jag även det kodschema som användes vid undersökningen 

(Bryman, 2006, s. 199 ff).  

För att definiera placering av element på förstasidan har jag själv tagit fram en metod där det 

hexadecimala talsystemet används. Detta eftersom jag inte hittat någon tillfredställande metod 

för mitt ändamål. Jag har framställt en mall med 54 identiskt stora rutor. Mallen har jag lagt 

ovanpå förstasidorna, som jag endera förminskat eller förstorat till A4-format. Den horisontella 

axeln representerar värden mellan A och F och den vertikala axeln värden mellan 1 och 9. 

Placeringen bestäms av ett rutnät med 54 identiskt lika stora rutor som anger en siffra som 

bygger på hexadecimala värden. Genom att ta fram mittpunkten på elementet har jag placerat ut 

den punkten i rutnätet och på så sätt fått en placering. Detta ger en koordinat som kan omvandlas 

till ett decimalt värde som sedan förs in i kodschemat och som anger var på sidan elementet är 

placerat. De elementtyper som är relevanta är bilder och tidningshuvud. Placeringen anges 

genom det decimala värde som kombinationen av koordinaterna ger. Positionen B3 ger till 

exempel värdet 179 (B3= 11*16
1
 + 3*16

0
 = 176 + 3= 179). Eftersom det decimala värdet går att 

omvandla till ett hexadecimalt värde igen kan positionen lätt härledas. För varje vågrät rad ökar 

det decimala värdet med ett vilket ger en bättre bild av placeringen än värden som fått sin 

position genom vårt sätt att läsa från vänster till höger, det vill säga 1-6 på rad ett, 7-12 på rad 

två osv. Se bifogad bilaga för rutnät.  

Variabelförklaring för samtliga variabler finns som bilaga till uppsatsen, se bilaga 2. 

Koda 

Efter att variablerna definierats och fått variabelvärden provkodade jag en mindre del av 

materialet för att se till att operationaliseringen fungerade tillfredsställande och att inte 

reliabiliteten för undersökningen påverkades av variablerna. För att säkerställa att måtten är 

reliabla har jag använt mig av intrakodarreliabilitet, det vill säga jag har själv kodat om en del av 

materialet för att kontrollera att kodningen blir korrekt genomförd. (Nilsson, 2010, s. 147). 
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Kodningen utfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19 (IBM Corporation, 2010). 

Nilsson menar att kodningen bör göras med papper och penna och sedan föras in i en datamatris, 

men eftersom materialet i undersökningen är relativt omfattande så valde jag att utföra 

kodningen direkt i programmet (Nilsson, 2010, s. 147).  

Validera och analysera data  

När kodningen avslutats tog jag fram en frekvensfördelning över samtliga variabler för att 

upptäcka eventuella felvärden och kodningsfel. Variablerna kördes mot varandra för att 

ytterligare fel skulle kunna upptäckas. Varje element som förts in i datamatrisen har fått ett 

objektnummer. På så sätt kunde jag spåra eventuella fel och gå tillbaka till redan kodade element 

om så behövdes.  

Med frågeställningarna som utgångspunkt har jag gjort korstabeller där variabler slås mot 

varandra. Data från kodningen presenteras i tabeller och diagram för att tydliggöra samband. 

Dessa ligger till grund för analysen och har sedermera knutits samman i diskussion och slutsats 

(Nilsson, 2010, s. 147 ff).   

4.4 Metodproblem 

Ett metodproblem som kan uppstå i samband med undersökningen består i hur bra 

operationaliseringen lyckas och i vilken mån variablerna mäter rätt saker, det vill säga om en hög 

intern validitet uppnås. Ett annat metodproblem, som även Nilsson tar upp, är att framsidorna 

och dess innehåll tas ur sin kontext. Jag kommer i undersökningen analysera frekvensen av olika 

företeelser, men inte i vilket sammanhang de befinner sig. Detta gör att redan när variablerna och 

variabelvärdena ska definieras så måste strukturer och sammanhang vara klargjorda (Nilsson, 

2010, s. 125 f). Detta görs med frågeställningen som grund.  

Eftersom materialet består av endast en källa, Lösnummer, så påverkar det undersökningens 

generaliserbarhet. För att undvika att ge ord för fördomar och myter kommer jag genom hela 

analysen inneha ett kritiskt förhållningssätt till de data som redogörs för (Ekström & Larsson, 

2010, s. 17 f).  

Vad gäller variabeln placering så är jag väl medveten om att den metoden är obeprövad. Detta 

kan vara ett metodproblem eftersom tidigare utvärderingar av metoden saknas. Variabeln 

placering kan i sig även ge en missvisande bild av var elementet är lokaliserat på sidan beroende 

på storlek. För att undvika detta kommer placeringen analyseras i samband med variablerna 

storlek och format. Detta kan påverka reliabiliteten för undersökningen, eftersom metodens är 

just obeprövad. Att metoden utförs på material i pappersform och inte digital 
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form kan ha påverkat resultatet av placering eftersom mallen för rutnätet i vissa fall var tvungen 

att justeras. Detta eftersom anpassningen till A4 i vissa fall inte var precis. 

4.4.1 Bortfall  

Bortfallet i undersökningen består i att jag inte kunnat få tag i samtliga nummer av tidningen. 

Från 1966 fanns endast 2 nummer arkiverade, se fördelning av undersökningsenheterna under 

rubrik 4.2 Material. Jag är väl medveten om att detta till viss del påverkar utfallet av analysen. 

Därför har jag behandlat analysmaterial från den här tiden med extra försiktighet vad gäller 

generaliseringar både i analysen och i slutsatsen.  
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5 Resultatredovisning och analys 

Det här avsnittet, innehållande resultatredovisning och analys, är baserat på empiriska data 

som jag tagit fram med hjälp av metoden som klargjordes i föregående kapitel. Resultaten av 

undersökningen kommer presenterats i samma ordningsföljd som frågeställningarna och med 

hjälp av tabeller och diagram kommer en analys genomföras.  

Lösnummer är en studenttidning vars förstasida består av flertalet element som samverkar för att 

skapa något attraktivt för läsaren. Frekvensen av nyheter och element på förstasidan var som 

högst under 1970- och 1980-talet. Under 1970- och 1980-talet var, som jag beskriver tydligare 

under rubriken 5.1, frekvensen av nyheter hög. Den har sedan dess dalat för att under 2000-talet 

ligga på ett relativt konstant värde av 4 stycken nyheter per förstasida. Även antalet element, och 

då framför allt textelement, var som högst under 1970- och 1980-talet och har sedan dess sjunkit. 

Detta är ett tecken på att en redesign har gjorts och tillsammans med bildernas och framför allt 

tidningshuvudenas placering, se rubrik 5.6, så går det att få se en förändring över tid. Placeringen 

för tidningshuvudet har till exempel varierat mellan horisontal och vertikal sträckning och har 

även justerats i höjdled.  

Frekvensen av studenter och icke studenter har förändrats sedan tidningens start 1966. Det går 

tydligt att se att det under 1970-talet var flest studenter representerade på förstasidorna, då 43 % 

av samtliga personer under det årtiondet var studenter. Bilder med ett annat motiv än personer 

har gått från att under 1970-, 1980- och 1990-talet ligga på 21 % av samtliga bilder per årtionde 

till att under 2000-talet ligga på 39 %. Mer om detta under rubrik 5.2. 

Bilder och illustrationer är viktiga delar i en förstasidas layout (Bergström, 2004). Antalet 

svartvita foton har under hela Lösnummers historia varit dominerande. 136 stycken foton i 

undersökningsmaterialet var svartvita mot endast 28 som var i färg. Totalt fanns 164 bilder 

fördelade med en tyngdpunkt under 1970- och 1980-talet. Mer om detta under rubrik 5.3. En 

parallell kan dras mellan illustrationer och bilder eftersom de i stor mån fyller samma funktion 

på en förstasida, det vill säga att bidra med något som en text inte kan förmedla (Koblanck, 

2003) samt förstärka läsarens intryck av nyheten. Antalet illustrationer har minskat något med 

åren och den totala andelen färgillustrationer är övervägande i förhållande till svartvita 

illustrationer. Totalt 13 stycken färgillustrationer finns representerade i undersökningsmaterialet 

mot sju stycken svartvita, se mer under rubrik 5.4.
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Något som följer siffrorna över antal element är det antal textelement som finns representerade i 

undersökningen. Under 1970-talet var frekvensen av textelement 414 stycken. Detta går att 

jämföra med 150 textelement under 2000-talet, vilket visar på en minskning av den totala 

andelen textelement från 35 % till 13 % av den totala mängden. Det textformat som är mest 

frekvent använt är rubriken. 401 av 1176 registrerade textelement är rubriker. Detta kan tydligt 

ses som en effekt av det generellt höga antalet element som framförallt fanns under 1970-talet 

och som påverkades av den layout och design som användes under den tiden. Mer om 

textelement under rubrik 5.5.  
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5.1 Nyheter och element 
Antalet nyheter på förstasidan har förändrats genom åren. Förändringen har gått från ett fåtal 

nyheter till att nå sin topp under 1980-talet. Successivt avtog sedan antalet nyheter och 2000-talet 

visar på en tydlig förändring jämfört med tidigare år.  

 

Tabell 1 Frekvensen av nyheter per nummer per årtionde. 

Under 1960- och 2000 talet var endast en eller ett fåtal nyheter per förstasida vanligt 

förekommande. Där går det att se en historisk trend eftersom inte någon av de undersökta 

förstasidorna från 1970- och 1980-talet innehåller endast en nyhet. 1960-talet var det årtionde 

när en nyhet var vanligast. 90 % av de undersökta förstasidorna hade under den här perioden en 

nyhet. Under 1970-talet kom tekniken för att utöka antalet element och även teorierna om hur en 

förstasida skulle se ut påverkades av tidsandan, som innebar en snabb politisk utveckling med 

starka studenter med många åsikter (Zeilig, 2007). Det avspeglades i antalet nyheter som under 

1970-talet var relativt jämt fördelades mellan två och elva nyheter. Trenden höll i sig under 

1980-talet och antalet nyheter steg. Det största antalet nyheter som finns på en förstasida är 12 

stycken och det var under 1980-talet som antalet var som högst. Tre nummer hade under den här 

tiden hela 12 nyheter representerade.  

2000-talet kännetecknas av ett mindre antal nyheter per förstasida. Det går att se en tydlig linje i 

layouten av antalet nyheter under den här perioden. Hela 14 av 17 nummer innehåller 4 nyheter. 

Det kan ses som ett tydligt ställningstagande från redigerarens sida om en konsekvent layout. 
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Sambandet mellan antalet element och antalet nyheter är direkt. Ju fler nyheter, desto fler 

element. Frekvensen av antalet element har förändrats genom åren, vilket tydligt kan ses nedan i 

tabell 2. Under de första decennierna, exklusive 1960-talet, av Lösnummers historia antalet 

element högt, 653 under 1970-talet och 571 under 1980-talet. Det kan ses i kontrast mot 1990- 

och 2000-talet då frekvensen låg på 373 respektive 265. Det är alltså nästan skett en halvering av 

antalet element mellan 1970-talet och 2000-talet.  

 

Tabell 2 Frekvensen av elementtyp per årtionde. I värdet element ingår samtliga delelement i tidningshuvudet, se 

Diagram 1.  

De element som är mest förekommande är textelement. Hela 62 % av elementen på förstasidorna 

är text i någon form. Bakgrundsrutor är även frekvent förekommande, speciellt under 1970- och 

1980-talet. Drygt hälften, 134 av 264, av alla bakgrundsrutor som registrerats i undersökningen 

påträffas under 1970-talet. Under samma period var frekvensen av linjer nästan obefintlig, fem 

stycken. Antalet linjer ökade under 1980-talet och nådde sin topp med 39 linjer representerade. 

Det kan ses som en tydlig förändring i hur elementen användes. Sambandet mellan frekvensen av 

linjer och bakgrundsrutor kan betyda att bakgrundsrutor användes som avgränsning i layouten i 

stället för linjer. Detta för att guida läsaren och skapa en läsrytm som är bekväm trots den höga 

frekvensen av element. 
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Tidningshuvudet är den del där tidningens logotype är placerad. I diagrammet ovan syns 

fördelningen av alla de element som ingår i tidningshuvudet så som bild, illustration och text 

som finns utöver tidningslogotypen. Antalet element i tidningshuvudet var flest under 1990-talet. 

48 element fanns då representerade med en fördelning på en Tidningslogotype, en Illustration 

och en Text utöver tidningslogotype per nummer, det vill säga 16 av varje. Här går att se ett 

samband i layouten av tidningshuvudet och siffrorna visar på en konsekvent och tydlig bild som 

hjälper läsarna att känna igen sig och ger även trygghet i form av ett utseende som känns igen. 

Mer om tidningshuvudet och dess placering under rubriken 5.6. 

Diagram 1 Frekvens av delelement i tidningshuvudet per årtionde. 
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5.2 Färgbilder eller svartvita bilder?  
Frekvensen av bilder på Lösnummers förstasidor har förändrats drastiskt under åren. 

Undersökningen är gjord ur ett historiskt perspektiv och frekvensen av bilder påverkas av 

tekniken som utvecklats med tiden och även av synen på bilden som en del i layouten. Under 

1960-, 1970 och 1980-talet var förekomsten av färgbilder obefintlig. 1970- och 80- talet var ur 

ett historiskt perspektiv den tidpunkt då flest bilder fanns representerade på förstasidorna, men 

endast i svartvitt. Den totala frekvensen per årtionde visar att antalet bilder under den tiden var 

dryga det dubbla mot 1990- och 2000-talet. Andelen bilder var som högst under 1970-talet då 

hela 58 bilder fanns representerade på förstasidan i det material som undersökts. Enligt Lester 

fungerar bilder på förstasidan som en reklampelare (Lester P. , 1988). Att antalet bilder på 

Lösnummers förstasidor under den perioden 1970 till 1979 var så högt går, utifrån Lesters 

resonemang, att sammanbinda med att tidningen var relativt ny och att bilder sågs som ett sätt att 

locka fler läsare. Även Bergström menar att bilder lockar läsaren att ta till sig tidningen 

(Bergström, 2004).  

Under 1990-talet gjorde färgbilden intåg och 26 % av bilderna på Lösnummers förstasida var i 

färg under den här perioden. Andelen färgfoton har successivt ökat under den andra halvan av 

Lösnummers historia. Under 2000-talet var 79 % av den totala mängden foton på förstasidorna i 

färg. Under 1990-talet sågs det svartvita fotot som något exklusivt och placerades i kategorin 

konst (Ang, 2006, s. 110 f).  

 

Tabell 3 Frekvens av bilder per årtionde. 

Totalt är representationen av svartvita foton hög om man ser till den totala fördelningen. 83 % av 

fotona är i svartvitt och den övervägande anledningen till att den siffran är så hög är den höga 

frekvensen av bilder under 1970- och 1980-talet.  
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5.3 Studenter eller icke studenter?  

Diagram 2 Frekvens av persontyp per årtionde. 

Under 1970-talet var antalet studenter på förstasidan som högst. 25 stycken av de personer som 

porträtterades på bild var studenter. Även under 1980-talet var antalet studenter högt då 21 bilder 

visade studenter. Antalet personer som inte var studenter var även det högt vilket kan kopplas 

samman med den föregående delfrågan om med vilken frekvens färg respektive svartvita foton 

fanns representerade under den här tiden. Ett samband mellan antalet bilder och antalet studenter 

på bilderna kan ses. Under 1970-talet var frekvensen av bilder som högst och därmed även 

frekvensen av studenter.  

1970- och 1980-talen genomsyras av bilder där skolan och skolväsendet har huvudfokus. Det 

visar sig även i siffrorna över antalet studenter som under den här perioden ligger högt. 

Sambandet mellan bildernas innehåll och frekvensen av studenter är på så sätt tydligt. Många 

studentrelaterade frågor bidrar till en hög frekvens av bilder med studenter som objekt. Under 

1970- och 1980-talet rörde 17 respektive 18 bilder skolfrågor mot övriga år då endast ett fåtal 

bilder innehöll ämnesområdet skola.  

Värdet Ej person har gått från att under 1970- till 1990-talet ligga på frekvensen fem 

representationer till att fördubblas under 2000-talet. Det är en kraftig ökning som i relation till 

antalet bilder kan ses som anmärkningsvärt. Detta eftersom antalet bilder sjunkit mellan 1970- 

och 2000-talet, se rubrik 5.3 Ökningen kan bero på att synen på nyhetsbilden har förändrats. 

Lösnummer är inte bara en nyhetstidning utan även till exempel reportage, kultur och sport finns 

i det redaktionella materialet. Det i sin tur lyser igenom på förstasidan. Ämnet sport finns med på 
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förstasidan i en jämn frekvens från 1980-talet och framåt då det förekom fyra gånger per 

decennium. Under 1960- och 1970-talet var frekvensen av sportnyheter på förstasidan 

försumbar. De kategorier som inte alls finns med på förstasidorna är brott/olycka, krig, motor 

och vård/omsorg. Detta är ämnen som förvisso innehåller mänskligt drama (Bergström, 2004, s. 

43), men ändå kan tänkas vara för tunga för en studenttidning. Studentkopplingen i dessa ämnen 

är även diffusa och inte så självklara som många av de övriga ämnena, vilket kan vara en 

bidragande anledning.  

Antalet Ej definierbara personer på bilderna har svängt genom åren. Under 1980-talet var det 

flest personer som inte gick att definiera som student eller icke student. Eftersom frekvensen av 

personer, studenter och icke studenter, var hög under det här decenniet och antalet bilder var 

stort, se Tabell 3, så finns där ett samband. Den troliga orsaken är att det var personer i sig som 

var det viktiga och inte att framställa dem som studenter eller icke studenter.  

Under 2000-talet var andelen studenter övervägande i förhållande till andelen icke studenter. 

Endast en av 23 bilder innehåller en icke student under den här tiden.  

Det bortfall som var under 1960-talet påverkar hur frekvensen ser ut för det årtiondet. Tydligt är 

ändå att, bland det fåtal bilder som finns representerade så är antalet där det ej går att definiera 

om personen på bilden är student eller icke student, lika stort som andelen studenter och icke 

studenter ihop. Det vill säga 3 stycken bilder. Här går ingen generalisering att göra. 
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5.4 Illustrationer 
Antalet illustrationer har minskat med åren. Under 1970-talet var den totala frekvensen av 

illustrationer åtta stycken, vilket kan jämföras med totalt fem illustrationer under 2000-talet. För 

att sätta illustrationerna i sitt sammanhang som ett verktyg för att förstärka en text så är 

möjligheten stor att färgillustrationer under 1970-talet sågs som ett sätt att liva upp en förstasida 

och dra blickar till sig när bilder saknades eller det inte fanns tekniska eller ekonomiska 

möjligheter att använda en bild. Färgbilderna gjorde intåg först under 1990-talet, se Tabell 3, och 

det är därför troligt att färgillustrationer sågs som en mellanväg och bidrar på så sätt till den höga 

frekvensen. När färgbilden gjorde entré i Lösnummers historia på 1990-talet så minskade antalet 

illustrationer, både i färg och svartvitt.  

 

Tabell 4 Frekvens av illustration per årtionde. 

Vad rör fördelningen mellan färgillustrationer och svartvita illustrationer sedan tidningen 

startades 1966 så har färgillustrationer ett starkt övertag. Antalet färgillustrationer, 13 stycken 

(65%), visar att frekvensen är nästan dubbelt så stor som antalet svartvita illustrationer som är 7 

stycken (35%). Av detta går det inte att dra några direkta samband, men det är anmärkningsvärt 

att en så stor andel illustrationer är i färg trots att färgtryck inte började användas för fotografier 

förrän under 1990-talet.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 Fördelning av total frekvens av illustrationer. 
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Storleken på illustrationerna är i stort sett oförändrad under 1970- och 1980-talet där den 

övervägande andelen ligger på 0-10 % av den totala ytan. Under 1990-talet fanns det en 

illustration på 80-90 % av ytan och på 2000-talet fanns det en illustration som tog upp hela 

förstasidan.  

 

Tabell 5 Frekvens av storleksintervall för illustrationer. 
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5.5 Textformat 
Under 1970-talet fanns ett stort antal textelement, närmare bestämt 414 stycken. Detta kan ses i 

förhållande till 2000-talet då endast 150 textelement fanns. Det går att knyta ihop antalet 

textelement med antalet element totalt som fanns på förstasidan under 1970-talet, se rubrik 5.1, 

och det finns ett tydligt samband. Frekvensen av element var hög under den här tiden och en stor 

del av den frekvensen hade alltså att göra med det rika utbudet av textelement. 

Rubriken är ett av de viktigaste elementen på en förstasida, tillsammans med bilder och 

tidningshuvud (Frank, 2004, s. 222). Det syns även i tabellen nedan som visar hur ofta de olika 

textformaten är representerade i undersökningsmaterialet. Antalet rubriker är 401 av totalt 1176 

registrerade textelement. Antalet rubriker var som störst under 1970- och 1980-talet då 128 

respektive 118 rubriker fanns. Det ger procenttal på 32- respektive 29 % av den totala andelen 

rubriker. Endast 15 % av den totala andelen rubriker fanns under 2000-talet. Eftersom rubriker är 

ett sätt för redigeraren att guida läsaren genom förstasidan ses den höga frekvensen av 

textelement under 1970- och 80-talet som en del i en ganska rörig layout där mängden element 

lätt kan förvilla läsaren, se mer under punkt 5.1. 

 

Tabell 6 Frekvens av textformat per årtionde. 

Sidhänvisningar och brödtext är de element som finns representerade flest gånger förutom 

rubriker. Innehållet på en förstasida klarar sig inte självt, utan kräver uppbackning från en text 

inne i tidningen för att skapa seriositet, men även för att skapa en vidare syn på nyheten eller 

reportaget. Här skapar sidhänvisningar en viktig roll för att guida läsaren i tidningen. Totalt finns 

320 sidhänvisningar och tyngdpunkten ligger under 1970- och 80-talet då 94 respektive 92 

sidhänvisningar hittades i det undersökta materialet. Det tillsammans med antalet brödtexter ger 

intrycket av att redigeraren under den här perioden litade på att en text på förstasidan skulle 

kunna bära sig själv eller åtminstone till viss del bära en stor del av nyhetsförmedlingen, vilket 

Weldon motsätter sig (Weldon, 2007, s. 1). Hon menar istället att en bild eller text på en 
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förstasida sällan kan klara sig själv, utan det innehåll som finns inuti tidningen. För att jämföra 

detta med senare år så har antalet sidhänvisningar sjunkit något till 61 stycken under 2000-talet 

och antalet brödtexter har gått från 130 stycken på 1970-talet till 24 stycken på 2000-talet. 

Trenden är tydlig. Längre texter i form av brödtexter har minskat historiskt sett medan antalet 

sidhänvisningar endast har minskat något.   

För att dra paralleller till teorin om att frekvensen av rubriker även påverkas av dess storlek går 

det att se att rubrikerna ligger i storleksordningen 0-10 % av den totala ytan på förstasidan. 

Endast ett fåtal rubriker skiljer sig från mängden vad gäller storlek. På 1980-talet var variationen 

i rubrikernas storlek som störst. Av 118 rubriker var 10 i storleksintervallet 11-20 % av den 

totala ytan. Under samma tid tog en rubrik upp 21-30 % av förstasidan vilket är en relativt stor 

del.  

Tabell 7 Frekvens av rubrik och brödtext per årtionde. Indelat efter storleksintervall. Intervaller utan värde har inte 

tagits med i tabellen.  

Vad gäller bildtexter så var frekvensen som högst under 1970-talet vilket har ett direkt samband 

med antalet bilder som var högt under det årtiondet. Vad som är anmärkningsvärt är att det under 

2000-talet inte fanns en enda bildtext representerad i materialet. Även 1980-talet var ett årtionde 

då antalet bildtexter var relativt lågt, detta trots att antalet bilder var högt. För att återknyta till 

antalet sidhänvisningar under samma period så var de av betydande antal, det vill säga hela 92 

stycken. Detta kan tyda på att sidhänvisning användes istället för en bildtext och placerades i 

bildens närhet. Även antalet rubriker och brödtexter var högt under 1980-talet och för att inte 

skapa allt för stor förvirring och oreda i layouten kan bildtexten strukit på foten till förmån för 

dessa. Möjligheten finns även att brödtexter och rubriker uppfyllde den funktion som annars 

bildtexten har, det vill säga att ge läsaren en koppling mellan bild och text.  
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5.6 Placering av bilder och tidningshuvud 

 

Tabell 8 Elementplacering för bild och tidningshuvud per årtionde. Placeringar utan värde har inte tagits med i tabellen. 
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Tabell 9 Elementstorlek för bild och tidningshuvud per årtionde. 

 

 

Tabell 10 Elementformat för bild och tidningshuvud per årtionde. 

Placering av bilder 

En noga planerad layout är grunden för att en förstasida ska vara lättläst och tilltala läsaren. 

Placeringen av elementen är layoutens grundpelare och ger flöde och läsrytm (Koblanck, 2003, 

s. 146 f). Elementplaceringen av bilder för 1960-talet är entydig. De bilder som finns är 

placerade på position 198 vilket är centrerat både horisontellt och vertikalt på satsytan, se bilaga 

1 för exakt elementplacering. Storleken på bilderna varierade under 1960-talet, men 
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formatet var till största delen vertikalt. Ett runt och ett fyrkantigt bildelement finns även i 

materialet. Under 1970-talet förändrades placeringen av bilderna och de blev mer utspridda. Det 

går dock att se att placeringar i mitten av satsytan, position 197 är vanligast tillsammans med 

nedre högra hörnet, position 232, och nedre vänstra hörnet, position 167. Fyra bilder finns 

placerade lite ovanför mitten, position 212 i den optiska mittpunkten, vilket gör att de är 

strategiskt placerade för att skapa en behaglig och läsvänlig layout.  

Under 1980-talet var bilderna utspridda över stora delar av förstasidan vilket kan ha ett samband 

med det stora antalet element som fanns under samma tid, se rubrik 5.1.  Tyngdpunkten för 

bildplacering under den här tiden ligger på position 231 vilket innebär en placering i nedre högra 

hörnet. Det övre högra hörnet är väl representerat genom fyra, fyra och tre bilder på 

positionerna
2
 211, 227 och 212. Det totala antalet bilder var under 1980-talet 49 stycken. 

Placeringen i det övre högre hörnet stämmer bra överens med Bergströms teori där han menar att 

en rubrik och text i vänsterkrysset bör balanseras upp med en bild till höger om textelementen 

för att skapa harmoni (Bergström, 2009, s. 239). Även under 1990-talet var fem bilder placerade 

i position 211. Analyseras samtliga förstasidor utan hänsyn till årsindelningar så är positionen 

211 den tredje mest representerade positionen med totalt 12 bilder. Under 2000-talet fanns inga 

bilder på position 211. Huvudparten av bilderna, det vill säga 8 stycken, låg på position 198, 

något under förstasidans mittpunkt. Sambandet mellan elementstorleken och elementplaceringen 

är här tydlig eftersom samma antal bilder befinner sig i storleksintervallet 81-90% av satsytan. 

Detta tyder på att hälften av de undersökta förstasidorna under den här tiden hade en stor bild 

centrerad på ytan under tidningshuvudet. På 1990- och 2000-talet fanns tre respektive fyra bilder 

som täckte 91-100% av förstasidan. Det är en tydlig förändring jämfört med tidigare årtionden då 

den övervägande delen av bilderna upptog upp till 50 % av förstasidan. Heltäckande bilder på 

förstasidan gör att aktiv luft inte kan spela på samma sätt som när flertalet element finns 

utplacerade på satsytan. Förstasidan kan på så sätt kännas trängre och mer kompakt.  

Antalet små bilder, i storleksintervallet 0-10% av satsytan, utgjorde majoriteten under 1970-talet. 

Detta har ett samband med den höga frekvensen av element som förekom under samma period, 

se rubrik 5.1. Möjligheten att placera ut större bilder i layouten begränsades av utrymmet. 

Eftersom bilder drar ögonen till sig och ger förstasidan balans (Honeywell & Carpenter, 2005, s. 

118) så har både storleken på bilderna och frekvensen betydelse. 

                                                 
2
 Se definition av positionerna på under rubrik 4.3. 
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1990-talet var den period då bilderna kröp allt närmare mitten på förstasidan. Placeringarna 182, 

197 och 213 visar på detta. Spridningen av bilderna över förstasidan blev mindre och antalet 

bilder i de yttre högra rutorna är obefintliga. 1990- och 2000-talet var två årtionden med färre 

antal bilder än tidigare vilket speglas i positioneringen av bilderna. Under 2000-talet var de flesta 

bilderna placerade i position 197 eller 198 vilket är centrerat på sidan både vertikalt och 

horisontalt. Detta är även de två placeringar som är mest frekvent använda för bilder på 

Lösnummers förstasida då 15 bilder har position 197 och 16 bilder har position 198.  

Förutom bilder i helsidesformat var små bilder frekvent förekommande under 2000-talet. Hela 

14 stycken av 27 bilder var i intervallet 0-10% av satsytan. De flesta av bilderna var av ett 

vertikalt format. Under 2000-talet finns det dock bilder som sticker ut från de övriga i 

undersökningen vad gäller format. Sju av bilderna är tiltade och har ett diagonalt format vilket är 

något nytt i Lösnummers framsideslayout.  

Placering av tidningshuvud 

Med tidningshuvud menas i den här delen av analysen det som under rubrik 5.1 refererades till 

som tidningslogotype. Detta för att visa på korrekta och relevanta värden i tabellerna 8, 9 och 10. 

Värdet 193 för elementplacering innebär en centrering i överkant av förstasidan. 54 av 78 

element av typen tidningshuvud är placerade på den positionen och det visar på en klar 

konsekvent placering. Samtliga tidningshuvuden under 1960- och 1970-talet var placerade högst 

upp och centrerade vågrätt. Under 1980-talet var hälften av huvudena placerade högts upp och 

centrerade och resten var nedflyttade ett steg till värdet 194. Storleksmässigt så utgör majoriteten 

av tidningshuvudena 11-20% av den totala satsytan på förstasidan. På 2000-talet var hälften av 

tidningshuvudena i storleksintervallet 0-10% vilket visar på ett samband med antalet bilder på 

placering 161, det vill säga i övre vänstra hörnet. Till förmån för den bildens utrymme har 

tidningshuvudet krympts och hamnar därför i det mindre storleksintervallet.  

Under 1990-talet var hälften av tidningshuvudena placerade i position 193 och resten låg med 

mittpunkten i värdet 165. Detta innebär att tidningshuvudet under den här perioden flyttades till 

förstasidans vänstra kant, centrerad i höjdled. Placeringen på värdet 165 skiljer sig markant från 

de övriga tidningshuvudena. Även formatet på tidningshuvudet visar att det skedde en förändring 

då det för första gången finns tidningshuvuden med vertikalt format registrerade. Detta kan ses 

som ett tecken på nyskapande och går även att relatera till den tidigare forskning som Lester 

genomfört, se kapitel 2 Tidigare forskning. Han menar att olika tidningar har olika sätt att 

framhäva sitt innehåll, men att placeringen inte skiljer sig nämnvärt (Lester P. , 1988). I det här 

fallet skiljer sig dock placeringen från normen när tidningshuvudet placeras vertikalt och 
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vänsterjusterat. Den placeringen går även emot Bergström som menar att tidningshuvudets 

placering i överkant på förstasidan är det första som möter läsaren (Bergström, 2004, s. 45). 

Placeringen av Lösnummers tidningshuvud avviker därför från vedertagna regler inom 

förstasideslayout på hälften av numren under 1990-talet. 1990-talet var det årtionde då flest 

bilder hade formatet vertikal. 

2000-talets placering av tidningshuvudet delas mellan positionerna 193 och 210. Position 193 

innebär en centrerad placering på övre delen av sidan medan positionen 210 innebär en 

förflyttning åt höger samt neråt i rutnätet. Hälften av förstasidorna är i storleksintervallet 0-10% 

och resten utgör 11-20%.   
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6 Diskussion och slutsats 

Kapitlet för diskussion och slutsats inleds med en diskussion och avslutas med en slutsats som 

återkopplar till frågeställningen. Diskussionen är av komparativt slag där varje årtionde i 

undersökningen kommer diskuteras separat. I slutsatsen ges slutligen svar på de frågor som 

ligger till grund för undersökningen. Detta sker i form av korta redogörelser.  

6.1 Diskussion 
Undersökningens syfte var att studera hur förstasidan på en studenttidning har förändrats vad 

gäller studentrepresentation sedan 1960-talet fram till idag. Målet med undersökningen var att ta 

reda på i vilken grad utvalda element, så som rubriker, illustrationer, bilder och 

tidningslogotyper fanns representerade samt att ur ett historiskt perspektiv undersöka de 

delfrågor som togs fram i samband med definieringen av syftet.  

 

Frågeställning:  

- Hur har studenttidningen Lösnummer förändrats sedan starten 1966 vad gäller 

placering av bilder och tidningshuvud samt hur ser frekvensen av visuella element 

ut?  

Delfrågor:  

- Hur många nyheter finns i genomsnitt på förstasidan? 

- Hur många element finns i genomsnitt på förstasidan?  

- Hur ser frekvensen i genomsnitt ut vad gäller färgbilder och svartvita bilder? 

- Hur ser frekvensen i genomsnitt ut av icke studenter och studenter?  

- Hur ser frekvensen av illustrationer ut i genomsnitt? 

- I vilken utsträckning är de olika textformaten representerade? 

- Var är elementen bild och tidningshuvud placerade på förstasidan?  

Studenttidningen Lösnummer har genomgått stora förändringar under åren. Den största och 

tydligaste av dem är den fördelning av antalet element som har skiftat över decennierna. 

Variabeln element tycks ha stor samhörighet med de övriga delfrågorna för uppsatsen. 

Frekvensen av element kan ses som en övergripande fråga för hur layouten ser ut. En hög 

frekvens av illustrationer, bilder, textelement och nyheter gör att antalet element totalt ökar. 

Lösnummers förstasida har gått från att ha en hög frekvens av element till att bli något renare och 

mer avskalad under 2000-talet. Något som kan ha haft inverkan på förändringen är den allmänna 

synen på estetik och design som skedde under 1990-talet då minimalism var ett ord på var mans 

läppar. 
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1960-talet 

Eftersom jag inte haft tillgång till tillräckligt med material från 1960-talet så har jag delvis 

bortsett från det årtiondet i analysen. Jag är av den anledningen sparsam med generaliseringar 

och slutsatser för Lösnummers tidiga år. Vad som dock går att se är att frekvensen av nyheter är 

låg. Antalet element går inte att analysera eftersom värdena är ofullständiga. Inte heller 

frekvensen av bilder och illustrationer ger en korrekt bild över 1960-talet, men vad som går att se 

är att de bilder som finns är i svartvitt. Även illustrationerna som finns representerade är i 

svartvitt. Detta är en direkt reaktion på att färgtryck inte var aktuellt under den här tiden på grund 

av tekniska begränsningar. De textelement som fanns på förstasidorna under 1960-talet var 

rubriker, underrubriker, brödtexter och bildtexter. Det fanns inga sidhänvisningar och det tyder 

på att redigeraren under den tiden inte såg förstasidan som ett sätt att hänvisa läsaren vidare till 

innehåll i tidningen utan att den antogs bära upp sig självt. Förstasidorna från1960-talets 

Lösnummer kännetecknas av en konsekvent placering där en centrering på sidan är det som 

gäller. Det kan ses i kontrast till de två kommande årtiondena där placeringen varierade betydligt 

mer. Storleken på bilderna under 1960-talet varierar kraftigt, men inga bilder som tar upp över 

80 % av satsytan förekommer. Inte heller riktigt små bilder finns i någon större utsträckning 

vilket kan ha att göra med tillgången till tryckteknik. Bilderna var i svartvitt och detta kan göra 

små bilder lite oklara. Tidningshuvudena var under 1960-talet placerade längst upp på 

förstasidan. De var centrerade och det visar på att redigeraren höll sig till äldre teorier om hur ett 

tidningshuvud ska placeras.  

Lösnummers något enkla utseende på 1960-talet kan bero på att tidningen då var helt ny och 

inriktningen inte riktigt var klar. Det kan även bero på att det under den här tiden fanns en annan 

syn på layout och förstasidor i stort. Det Bergström talar om som AIDA, det vill säga Attention, 

Interest, Desire och Action (Bergström, 2004, s. 44), var troligtvis inte en utvecklad teori under 

den här perioden eftersom tekniken och även till viss del kunskapen var begränsad. Även 

ekonomin fanns med som en begränsande faktor för en ideell tidning som Lösnummer. 
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1970-talet 

Under 1970-talet var frekvensen av element som högst vilket gav förstasidan, och i 

förlängningen även tidningen, ett uttryck av att vara en del av den design som var aktuell för den 

tiden. Det vill säga en förstasida rik på element och uttryck som drar uppmärksamheten till sig. 

Bilderna, med total dominans av svartvita bilder, var placerade över en stor del av förstasidan. 

Eftersom bildfrekvensen var hög så användes små bilder för att få plats med så många bilder som 

möjligt. I och med att färgfotot under 1970-talet ansågs ta allt mer andelar inom 

fotojournalistiken så är det intressant att färgbilder på Lösnummers förstasida inte förekommer 

förrän under 1990-talet. Lösnummer ligger alltså lite senare i utvecklingen än fotojournalistiken i 

stort. Det kan bero på att Lösnummer är en tidning som drivs ideellt och saknat finansiella medel. 

Det kan ha gjort att frekvensen av färgfoto förskjutits lite. Majoriteten av bilderna var 

horisontella och det kan ha att göra med den höga frekvensen av antal studenter. Detta eftersom 

porträttbilder ofta tas vertikalt, men det är en fråga för vidare forskning. Studenter var under den 

här perioden kända för att vara aktiva och politiskt engagerade (Zeilig, 2007) och det lyser 

igenom på förstasidorna. Dels genom att frekvensen av studenter på bilder var hög och dels 

genom att ämnesområdet politik hade en tydlig position på förstasidan. Även skolfrågor var 

centrala under 1970-talet vilket tyder på ytterligare engagemang. Resultatet av ämnesområde bör 

dock ses som en ungefärlig måttstock på hur ämnena svängt med tiden eftersom endast bilder 

analyserats. Möjligheten är stor att resultatet sett annorlunda ut om även textelement och 

illustrationer tagits med i undersökningen och kategoriserats in efter ämnesområden. Det ger 

ändå en liten fingervisning om fördelningen. Detta är ett sätt att vidga undersökningen vid 

framtida studier. Placeringen av tidningshuvudet förändrades inte under den här tiden utan det 

låg fortfarande centrerat i överkant på förstasidan. 

De elementtyper som är mest förekommande i undersökningen, och då speciellt under 1970-talet 

är textelement. Det beror troligtvis på att texter, och då fram för allt rubriker som utgör den 

största delen av textelementen, under den här tiden sågs som starka nog att kunna bära upp en 

nyhet själva. De kan även ha använts för att skapa balans med den höga frekvensen av bilder. 

Under 1970-talet tycks det ha funnits en annan syn på hur en brödtext används på en förstasida. 

Idag vill redigeraren ge läsaren en förhandstitt av innehållet i tidningen och på så sätt locka 

läsaren att öppna tidningen och läsa vidare. Den höga frekvensen av brödtexter som fanns 

representerad då tyder på att synen på textelementen, och i det här fallet brödtexten, har 

förändrats. De ofta förekommande brödtexterna som fanns under 1970-talet går emot de teorier 

som finns presenterade i kapitel tre. Teorierna innebär att texterna på förstasidan ska locka till 

vidare läsning och inte i sig förmedla nyheten. 
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1980-talet 

1980-talets förstasidor karakteriseras av ett något färre antal element än under 1970-talet, men 

frekvensen var fortfarande hög i förhållande till de kommande årtiondena. Bilder var fortsatt 

frekvent förekommande och svartvita bilder dominerade på förstasidorna. Placeringen av 

bilderna var under den här tiden spridda över hela förstasidan, men med tyngdpunkt på 

placeringen till höger om vänsterkrysset. Det kan tyda på att teorin om vänsterkrysset används 

för att skapa balans och harmoni, men kan även vara en tillfällighet eftersom frekvensen inte är 

så hög att ett tydligt mönster går att ses. Antalet nyheter var som flest under den här perioden och 

det tillsammans med ett minskande antal textelement och foton ger bilden av att förstasidan blev 

något renare mot hur den såg ut under 1970-talet. Färre element skapade tillsammans fler 

nyheter, men med ett renare intryck. Placeringen av tidningshuvudet förblev under 1980-talet 

som tidigare årtionden, med undantag för att hälften av de undersökta förstasidornas 

tidningshuvuden flyttades ner ett steg i rutnätet. Med det här resultatet i åtanke kan 

storleksintervallen för elementen ses som för vida för att ge en närmare förklaring till hur detta 

kommer sig. Om mindre intervall hade använts så hade en storleksförändring kunnat kopplas till 

den förändrade placeringen.  

Trenden med ett stort antal studenter representerade på förstasidorna fortsatte under 1980-talet, 

men frekvensen sjönk något. Även antalet bilder med politiskt innehåll minskade, men den 

minskningen är något mer dramatisk än andelen studenter. Ämnesområdena tycks ha fördelats 

och breddats under 1980-talet i förhållande till 1970-talet. Kategorier som kultur, musik och nöje 

fick en mer framträdande roll och politik kom lite i skymundan, i alla fall bildmässigt.  

1990-talet 

Under 1990-talet sjönk antalet nyheter och en nyhet per förstasida blev vanligt, vilket det inte 

varit sedan 1960-talet. Fördelningen mellan förstasidor med många respektive få nyheter var stor 

under 1990-talet. Årtiondet skulle därför kunna ses som en övergångstid från en kompakt design 

till en luftigare och enklare design. Antalet element minskade under den här tiden och det är 

frekvensen av bilder, bakgrundsrutor och textelement som står för den minskningen. 1990-talet 

var början för en tidning med färgbilder på förstasidan. Lösnummer hade ungefär en tredjedel av 

alla bilder i färg mot 100 procent i svartvitt årtiondet innan. Detta kan ses som en tydlig 

milstolpe och en övergång till en förstasida i färg. Bilderna fick en mer och mer central placering 

på förstasidorna och bildstorleken var antingen väldigt liten eller helsidestäckande. Detta kan 

vara ett uttryck för att bilden fick en mer central roll som 
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återberättare av en nyhet. Det kan även ses som ett tecken på att bilden valts till förstasidan för 

att den skapade en effekt eller känsla som redigeraren ville förmedla, utöver ett nyhetsvärde. 

Antalet studenter som fanns representerade på förstasidan under 1990-talet sjönk något, medan 

antalet icke studenter sjönk drastiskt till en nästan försumbar siffra. Det kan ha att göra med att 

tiderna förändrades och bilden av studenten som engagerad och politiskt intresserad suddades ut. 

Frekvensen av studenter och bilden som effektskapare kopplas till de ämnesområden som 

bilderna kategoriserats in i för den här perioden. Antalet bilder med politisk framtoning 

minskade till förmån för sport, kultur och ekonomi. Kategorierna övrigt och otydligt finns även 

med bland ämnen som fanns på bilderna vilket visar på att bilden ibland sågs som något estetiskt 

snarare än en ren nyhetsbild under 1990-talet. Illustrationer var inte något som förekom i någon 

vidare utsträckning under 1990-talet. Endast en illustration finns representerad under den här 

tiden och det är en tydlig förändring mot övriga årtionden då flertalet illustrationer både i färg 

och svartvitt fanns på förstasidan.  

Hälften av tidningshuvudena under 1990-talet var placerade till vertikalt på vänster sida av 

förstasidan. Detta är en spännande utveckling som tyder på en viss nyfikenhet på nya lösningar. 

Vad redigeraren ville uppnå med layouten går bara att sia om men ett mått av lekfullhet med 

traditionella design- och layoutidéer kan skönjas. Här hade en intervju med den dåvarande 

chefredaktören varit av intresse för undersökningen. Detta för att få en förståelse för hur tankarna 

gick inför den förändrade layouten. 

2000-talet 

2000-talet kännetecknas av en konsekvent layout på förstasidan där fyra nyheter är det 

övervägande sättet att kommunicera. En tydlig design och ett ställningstagande i layouten ger en 

klar bild av Lösnummers utseende. Antalet element sjönk under den här tiden. Det är framför allt 

antalet textelement och bakgrundsbilder som sjönk till förmån för en renare förstasida. 

Färgbilder användes på förstasidan och endast ett fåtal bilder var i svartvitt.  Här går det att se att 

färgbilden har tagit över förstasidan och blivit den dominerande typen av bild. Bilderna är 

placerade centrerat i vertikalt led och något under mitten horisontalt. Detta tillsammans med 

storleken på bilderna, som liksom under 1990-talet var antingen små eller i stor sett heltäckande, 

visar på en lugnare och mer konsekvent design vad gäller antalet bildelement. Detta kan ses som 

ett led i Bergströms teori om vikten av att läsaren ska känna igen sig i layouten (Bergström, 

2004). Under 2000-talet återgick tidningshuvudet till en centrerad placering i överkant på 

förstasidan. Placeringen med små bilder ovanför tidningshuvudet gjorde att hälften av 

förstasidorna hade ett mindre tidningshuvud än de  
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övriga. Fördelningen av studenter och icke studenter på bilderna var under 2000-talet relativt 

stor. Den stora förändringen mot tidigare årtionden är att kategorin ej person har ökat. Det kan ha 

att göra med att synen på förstasidan har förändrats. Bilden kan ha fått en annan ställning och 

likaså studenten som objekt i nyhetsbilden. Vinklingen av innehållet i bilderna har troligtvis 

också påverkats av samhället och de värderingar som finns och som svänger med åren. 

Frekvensen av kategorin Både student och icke student är obefintlig under 2000-talet. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom det under de tidigare decennierna i alla fall funnits en viss 

representation. Vad detta beror på att svårt att sia om, men kanske en förändring i inställningen 

till student och icke student och deras kopplingar och samband har förändrats. Vad som även kan 

ligga bakom det höga resultatet kan vara den mängd politiska bilder som publicerades under 

1970-talet. Detta troligtvis som en reaktion på studentrevolutionen som pågick under slutet på 

1960-talet och under 1970-talet (Zeilig, 2007, s. 1 f). Många demonstrationer och liknande fick 

plats på förstasidorna och i sådana situationer är det svårt att som fotograf undvika icke 

studenter.  

Under 2000-talet fanns det en illustration som tog upp hela förstasidan. Det tyder på att 

illustrationer inte endast utnyttjas som en mindre del i en helhet utan att de under senare 

decennier till viss del setts så starka att de kan bära upp en hel förstasida. Detta kan vara ett 

uttryck för att illustrationer tagit en annan plats i nyhetsmedierna mot vad de hade tidigare då de 

kan uttrycka något fiktivt som ett fotografi ibland inte kan åstadkomma. Även symboler och 

abstrakta händelser är lättare att åskådliggöra genom illustrationer (Koblanck, 2003).  

Fortsatt forskning 

I och med den här studiens avslutande så finns relevans till ytterligare undersökningar på samma 

eller liknande material. Ett sätt att vidga analysen är att göra en textanalys av de textelement som 

finns representerade. En enkät med läsarna som population samt intervjuer med tidigare 

chefredaktörer och läsare skapar en vidgad förståelse för förstasidornas utseende och skiftningar 

historiskt. Det skapar även en bild av läsarens inställning till förstasidans utseende. En retorisk 

analys av bilder och text visar på hur de olika elementen används för att övertyga läsaren. På så 

sätt går det att blottlägga den argumentation som ligger till grund för valet av innehåll och 

layout.  

För att vidga undersökning vad gäller textformat har textstorlek i punkter och antalet tecken en 

relevans. Det hade kunnat bidra till en större förståelse för textelementens betydelse och hade 

kunnat vävas in i analysen för att se hur text används för som en del i layouten. 
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I undersökningen ingår elementtyperna tabell och karta. Dessa finns inte representerade på de 

förstasidor jag har analyserat och har därför inte nämnts i analysen. Jag har dock valt att låta dem 

vara kvar eftersom även ett icke befintligt värde har en betydelse. I detta fall visar det på att 

Lösnummer inte har tabeller och kartor i sin layout. 

Metoden för placering fungerade för uppgiften tillfredställande. En vidareutveckling vad gäller 

fortsatt samband mellan rutnätet och elementens utbredning, inte bara placering, hade varit 

intressant. För detta krävs dock ytterligare matematisk kunskap och ett vidare sätt att se på 

placering. Ett problem som jag stötte på med rutnätet under undersökningen är dess begränsning 

i storlek. Eftersom jag haft tillgång till materialet i pappersform var det från fall till fall svårt att 

få mallen att passa objektet och en matchning var tidskrävande för att ett korrekt värde skulle 

kunna utläsas. Hade materialet i stället varit digitalt hade mallen lätt kunnat anpassas efter 

förstasidornas storlek.  
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6.2 Slutsats  
Studenttidningen Lösnummer har historiskt sett genomgått en förändring både vad gäller 

placering av bilder och tidningshuvud samt frekvens av visuella element.  

Frekvensen av visuella element har förändrats sedan tidningen startades och var som högst under 

1970- och 1980-talet. Även nyhetsfrekvensen var som högst under den perioden eftersom många 

nyheter kräver fler element i layouten. Både antalet element och antalet nyheter har sjunkit sedan 

dess och låg under 2000-talet på ungefär hälften av 1970-talets frekvens.  

Även frekvensen av bilder har förändrats genom åren och följer förändringen av antalet element 

och nyheter. Flest bilder fanns på förstasidorna under 1970- och 1980-talet. Den totala 

frekvensen visar på övervägande svartvita bilder historiskt sett. Färgbilder började användas 

under 1990-talet vilket tyder på att Lösnummer ligger något efter den övriga journalistkåren som 

började använda färgbilder under 1970-talet.  

Antalet studenter och icke studenter är starkt kopplat till vilka ämnen som är representerade på 

bilderna. Under 1970-talet var frekvensen av studenter som högst. Här ses en avspegling av det 

starka politiska engagemang som rådde bland 1970-talets studenter. Sedan dess har frekvensen 

av studenter sjunkit till förmån för bilder där annat än personer finns i fokus.  

Antalet illustrationer har minskat med åren efter en topp på 1970-talet. Troligtvis har detta skett 

till följd av att färgbilden fått fäste på förstasidan. Fördelningen mellan färgillustrationer och 

svartvita illustrationer visar på en övervägande frekvens av färgillustrationer.  

Textelementen följer även de trenden med högst frekvens under 1970-talet för att sedan dala och 

minska stadigt i antal. Rubriker är det mest frekvent använda textformatet, tätt följt av brödtexter 

och sidhänvisningar. Brödtexter användes flitigt under 1970- och 1980-talet vilket är 

anmärkningsvärt eftersom de enligt teorierna ses som en del av tidningens innehåll och inte som 

en del av förstasidan. Textelement utgör den största delen av den totala mängden element.  

Placeringen av bilder har förändrats ur ett historiskt perspektiv. 1970-talet karakteriseras av 

många små bilder utspridda över förstasidan. Detta till följd av det höga antalet nyheter. Allt 

eftersom åren gått har bilderna blivit större och fått en mer central placering, både vertikalt och 

horisontellt, på förstasidan. Vanligast, sett till den totala mängden bilder, är en placering i mitten 

av förstasidan eller steget under mitten. 
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Placeringen av tidningshuvudet har inte förändrats nämnvärt under åren. Ett centrerat 

tidningshuvud i överkant av förstasidan utgör majoriteten av placeringarna. Dock utmärker sig 

1990-talet då hälften av tidningshuvudena var vertikalt placerade och vänsterjusterade på 

förstasidan.  
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7 Sammanfattning 
Studien handlar om studenttidningen Lösnummers förstasida och dess utveckling sedan tidningen 

startades på 1960-talet. Tidningen lyder under Örebro studentkår och drivs ideellt av studenter. 

Förstasidans utveckling har historiskt sett gått från att likna bokform, där huvudinnehållet var 

text, till att se ut som den gör idag. Bilder, illustrationer, rubriker och andra sorters textelement 

samsas med grafiska element som linjer, bakgrundsrutor och tomma utrymmen för att skapa en 

läsvänlig layout. En förstasida är ett sätt att locka läsaren till tidningen och med hjälp av en 

tydlig orientering skapa ett förtroende. Den kan liknas vid ett skyltfönster där små smakprov 

bjuds för att locka in kunderna.  

I min undersökning har jag använt mig av kvantitativ innehållsanalys som metod för att mäta 

frekvensen av några för undersökningen utvalda element på förstasidan. Syftet med studien är att 

undersöka hur förstasidan har förändrats historiskt vad gäller förekomsten av bilder, nyheter, 

element, illustrationer och textformat. Placering av tidningshuvud och bilder samt frekvensen av 

studenter på bilderna på förstasidorna är också delar som tas upp och undersöks. Materialet 

består av 77 förstasidor vilket innebär samtliga förstasidor från två år per årtionde sedan 1960-

talet. Utifrån bestämda variabler har materialet kodats och registrerats i en datamatris som sedan 

använts för att generera tabeller och diagram.  

Som stöd för uppsatsens syfte har jag använt sju delfrågor som samtliga bidrar till en uppdelning 

av innehållet i syftet och huvudfrågeställningen. Frågeställningen lyder: Hur har 

studenttidningen Lösnummer förändrats sedan starten 1966 vad gäller placering av bilder och 

tidningshuvud samt hur ser frekvensen av visuella element ut? Jag har använt begrepp och 

teorier om vänsterkrysset, perception, layout och förstasidan för att analysera tabeller och 

diagram som utmynnat från datamatrisen. 

Förändringen består i att frekvensen av visuella element har sjunkit successivt efter en kraftig 

uppgång under 1970-talet. Idag är även layouten mer konsekvent än den var i början av 

tidningens historia. Bilder placeras idag i större mån på vissa utvalda platser så som i den optiska 

mittpunkten eller i form av en helsida. Vänsterkrysset dediceras till text eller andra element än 

bilder. Innehållet i vänsterkrysset balanseras upp med bilder till höger eller på en annan position 

på satsytan. Rubriker är det överlägset mest använda textformatet på förstasidorna, tätt följt av 

brödtexter och sidhänvisningar. Även här ligger den högsta frekvensen under 1970-talet för att 

sedan sjuka för varje årtionde till dagens nivå. Frekvensen av studenter på bilderna är kopplad 

till ämnena på bilderna.  
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Bilaga 1 

Rutnät för identifiering av placering på förstasidorna.  

 



 

 

 

Bilaga 2 

Kodschema  
1. Tidning 

1. Lösnummer 

 

2. Objektnummer 

 

3. År 

 

4. Årtionde 

1. 1960-talet 

2. 1970-talet 

3. 1980-talet 

4. 1990-talet 

5. 2000-talet 

 

5. Nummer  

 

6. Element  (antal) 

 

7. ”Storys” (antal) 

 

8. Elementtyp  

1. Bild 

2. Text 

3. Illustration 

4. Tidningshuvud 

5. Karta 

6. Tabell 

7. Bakgrundsruta 

8. Övrigt 

9. Linje 

 

9. Illustrationstyp 

1. Färg  

2. Svartvit  

3. Övrigt 

 

10. Bildtyp 

1. Färg 

2. Svartvit 

3. Övrigt 

11. Elementstorlek (%) 

1. 0-10% 

2. 10-20% 

3. 20-30% 

4. 30-40% 

5. 40-50% 

6. 50-60% 

7. 60-70% 

8. 70-80% 

9. 80-90% 

10. 90-100% 

 

12.  Elementplacering 

 

13. Elementformat 

1. Horisontell 

2. Vertikal 

3. Diagonal 

4. Rund 

5. Övrigt 

6. Fyrkantig 

 

14. Textformat 

1. Rubrik 

2. Underrubrik 

3. Ingress 

4. Brödtext 

5. Bildtext 

6. Sidhänvisning 

7. Övrigt 

8. Citat i rubrik eller 

underrubrik 

 

15.  Bakgrundsruta 

1. Färgad med avvikande 

färg på kant 

2. Ofärgad med avvikande 

färg på kant 

3. Färgad utan kant 

4. Övrigt 

 

16. Tidningshuvud 

1. Tidningslogotype 

2. Bild 

3. Illustration 

4. Text utöver 

tidningslogotype 

5. Övrigt 

 

17. Karttyp 

1. Färg, foto 

2. Svartvitt, foto 

3. Färg, illustration 

4. Svartvit, illustration 

5. Övrigt 

 

18. Tabelltyp 

1. Svartvit 

2. Färg  

3. Övrigt  

 

19. Persontyp 

1. Student  

2. Icke-student 

3. Ej definierbart 

4. Ej person 

5. Både student och icke 

student 

 

20.  Ämnesområde 

1. Olycka/brott 

2. Ekonomi 

3. Forskning 

4. Juridik 

5. Kultur 

6. Krig 

7. Musik 

8. Miljö 

9. Motor 

10. Nöje 

11. Otydligt 

12. Politik 

13. Skola 

14. Sport 

15. Studentaktivitet 

16. Samhälle 

17. Vård/omsorg 

18. Övrigt 

19. Hälsa



 

 

 

Förklaring av variabler 

V1: Tidning 

Tidningens namn, det vill säga 

Lösnummer. 

V 2: Objektnummer 

Samtliga förstasidor och element på 

förstasidorna har fått ett specifikt 

nummer för att det ska vara möjligt att 

hålla isär sidorna och även för att det 

ska vara möjligt att gå tillbaka vid 

behov eller missförstånd. 

V3 & V4: År och Årtionde 

År innebär det år som framsidan 

publicerats. Skrivs som fyra siffror. 

Åren delas sedan in efter värdena i 

variabeln Årtionde med intervall om 10 

år per värde.  

V5: Nummer 

Det nummer som förstasidan har. 

Variabeln finns med för identifikation 

av förstasidan.  

V6 & V7: Element och ”Storys” 

Antal element och antal storys på 

respektive förstasida. Som element 

räknas de värden som finns i variabeln 

Elementtyp (V8). En story är flera 

element som tillsammans berättar en 

kortare historia, till exempel bild, rubrik 

och brödtext som samverkar.   

V8: Elementtyp 

Anger vilken typ av element som 

registreras. Värdet Övrigt finns med om 

ingen annan elementtyp passar in.  

 

V9& V10: Illustrationstyp och Bildtyp 

Anger om illustrationen eller bilden är i 

färg eller svartvitt. Värdet Övrigt finns 

med för illustrationer och bilder som 

inte passar in i värdena färg och 

svartvitt.  

V11: Elementstorlek 

Anger ett ungefärligt värde för hur stor 

del av helheten som elementet utgör. 

Storleken anges i procent och är indelad 

i värden om 10 procentenheter per 

intervall.   

V12: Elementplacering 

Anger var på sidan elementet är 

placerat. De elementtyper som är 

relevanta är bilder och tidningshuvuden. 

Placeringen bestäms av ett rutnät med 

identiskt lika stora rutor som anger en 

siffra som bygger på hexadecimala 

värden. Den horisontella axeln 

representerar värden mellan A och F 

och den vertikala axeln värden mellan 1 

och 9. Placeringen anges genom det 

decimala värde som kombinationen av 

koordinaterna ger. Positionen B3 ger till 

exempel värdet 179 ( B3= 11*161 + 

3*160 = 176 + 3= 179). Eftersom det 

decimala värdet går att omvandla till ett 

hexadecimalt värde igen kan positionen 

lätt härledas.  

För att bestämma placeringen har 

elementets mittpunkt identifierats och 

en mall med rutnätet har lagts över hela 

förstasidan. Den ruta som stämmer 

överens med elementets mittpunkt anger 

elementets placering. Se mer om 

elementplacering under rubrik 4.3 

Metod i uppsatsen.  

 



 

 

 

 

V13: Elementformat 

Anger formatet på elementet. Värdena 

motsvarar den sträckning elementet har 

samt definierar dess form. Värdet 

Övrigt finns med för kategorisering av 

element som frångår de andra värdena.  

V14: Textformat 

Anger i vilket format elementtypen text 

är. Text i tidningshuvudet ingår inte i 

den här variabeln utan finns 

representerat i variabeln Tidningshuvud 

(V18).  Variabeln Övrigt finns för text 

som inte passar in i något av de andra 

formaten.   

V15: Bakgrundsruta 

Anger hur elementtypen bakgrundsruta 

ser ut. Värdet Övrigt finns medför att 

täcka upp ej definierade varianter av 

bakgrundsrutor. 

V16: Tidningshuvud 

De element som tidningshuvudet är 

uppbyggt av. Används om elementtypen 

anges till tidningshuvud.  

V17: Karttyp 

Anger om elementet karta är i färg eller 

inte och om kartan är ett foto eller en 

illustration.  

V 18: Tabelltyp 

Anger om illustrationen eller bilden är i 

färg eller svartvitt. Värdet Övrigt finns 

med för illustrationer och bilder som 

inte passar in i värdena färg och 

svartvitt. 

V 19: Persontyp 

Kategoriserar personerna på bilderna på 

förstasidorna. Vid osäkerhet vad gäller 

om personen/personerna är student eller 

inte finns värdet Ej definierbart. Om 

bilden inte innehar några personer finns 

alternativet Ej person. Alternativet Både 

student och icke student finns för bilder 

med studenter och andra persontyper 

blandade. 

V 20: Ämnesområde 

Används för elementtypen bild och 

anger vilket ämnesområde bilden 

tillhör. Ämnet identifieras genom det 

bilden visar eller med hjälp av 

tillhörande textelement. Kategorin 

Skola är studentrelaterade frågor som 

hanterar saker som Kåren och frågor om 

skolan som sådan. Till kategorin Politik 

hör politiska frågor om skolan och 

samhället i stort. I kategorin 

Studentaktivitet hamnar bilder på 

studentfester, nollningar och andra 

studentrelaterade aktiviteter. Kategorin 

Nöje används till fester och 

tillställningar som ej endast är 

studentrelaterade. Kategorin Otydligt 

används för bilder där inte innehållet är 

tydligt nog för att definieras. Värdet 

Övrigt används för bilder som faller 

utanför de ämnesområden som 

definierats.  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Lösnummer 1977, 

nummer 3.  

Lösnummer 2010, 

nummer 7.  


