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Abstrakt  
Denna uppsats handlar om livsstilsmagasin för kvinnor. Anledningen till att vi 
skrev arbetet är att vi länge sett en likriktning i tidningshyllan gällande formen 
inom genren. Det är således inte innehållet som vi har tittat närmre på. Vi ville 
förstå varför genren är så likriktad vilket ledde oss till vår frågeställning: Varför är 
livsstilsmagasin för kvinnor så likriktade och hur uppfattar målgruppen 
likheterna? Underfrågan blev: Är målgruppen nöjd med utseendet eller vill de se 
något nytt? Vi använde oss av kvalitativa metoder för att besvara frågeställningen. I 
studien kunde vi påvisa likriktningen mellan tidskrifterna. Anledningen till 
likriktningen berodde på läsarnas vana, och så länge en tidskrift blir köpt så 
kommer inga förändringar att ske. Förändras formen så kan läsarna tror att det är 
ett annat innehåll och tillhör en annan genre. Förändring var något de intervjuade 
ville se, men konkreta förslag hade de svårt att ge. De flesta var dock nöjda med 
dagens utseende då de faktiskt köper tidskrifterna. 
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Abstract 
This essay is about lifestyle magazines for women. The reason why we decided to 
write this essay is that we have since a long time recognized a homogeneous look of 
different magazines within this genre. Thus we will not be investigating the actual 
content. We wanted to understand why the genre is so homogeneous and this 
leaded us to the following question: Why do lifestyle magazines for women have 
such a homogeneous layout and how are the similarities perceived by the target 
group? The second question will then be: Are the target group satisfied with this 
current layout or do they want something new? In order to reach answers we used 
quantative methods. In this study we were able to prove the existence of the 
homogeneous layout in the magazines. We found that the reason for this is that the 
readers are used to this certain kind of look of magazines and as long as they still 
buy the magazines, no changes will be made. If the layout would be changed it 
brings the risk that readers will think that the content has been changed as well and 
belongs to a different genre. When asking if the target group would like to see a 
change, they said yes, but had a hard time giving concrete suggestions. However 
the fact that the magazines are still being bought leads us to believe that most 
people are still pleased with the way magazines look. 
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1.0 INLEDNING 
 
Vi går mediedesign och är intresserade av grafisk formgivning, och av många 
anledningar är vi även intresserade av tidskriftsdesign. När vi var yngre läste vi 
mycket tidskrifter för tjejer, och efterhand som vårt intresse för formgivning växte, 
så växte även vårt intresse för tidskriftsdesign. Med vår utbildning i ryggen så har 
vi fått ett nytt sätt att se på tidskrifter. Vi har länge sett en likriktning i 
tidningshyllan när det kommer till livsstilsmagasin för kvinnor, och har nu blivit 
nyfikna och vill ta reda på varför det är så.  Med det här arbetet vill vi lära oss mer 
om tidskriftdesign, och även om vi inte kommer att jobba på en tidskriftsredaktion 
så hoppas vi att vi kommer att kunna använda oss av dessa kunskaper vid annan 
formgivning. 
 

1.1 Bakgrund 
Begreppsdefinitioner 
Vi använder uttrycket tidskrift, och inte magasin eller tidning, genomgående i hela 
vår forskning. När vi pratar om ”tjejtidningar”, så använder vi uttrycket 
livsstilsmagasin för kvinnor. 
 

”Tidskrift, periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen 
genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte 
förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, kulturmaterial eller 
förströelse.” 

http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=327526&i_word=Tidskrift 
 

1.1.1 Historiskt perspektiv  
För att sprida olika konstriktningar och politiska idéer har tidningar och tidskrifter 
alltid varit ett viktigt medium, förklarar Jais-Nielsen (2004). En ärlig Swensk hette 
Sveriges första politiska tidskrift som grundades 1755, det fanns även andra 
tidskrifter som utvecklades parallellt med dagstidningarna. Dessa tidskrifter 
innehöll en blandning av politik, kultur, förströelse och de formade den aktuella 
debatten. 
 

”Den moderna svenska populärpressen brukar dateras till ungefär 
mitten av 1800-talet, då bland andra Svenska Familj – Journalen 
och Ny Illustrerad Tidning grundades.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.74 
 
Veckotidningspressen genomgick förändringar under första halvan av 1900-talet. 
Vissa tidskrifter snuddade vid halvmiljonstrecket och fler nya titlar uppkom på 
marknaden. Detta berodde på industrialiseringen, befolkningsökningen och det 
faktum att fler och fler blev läskunniga (Jais-Nielsen, 2004).   
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Under hela 1900-talet har det internationellt sett funnits ett mindre antal 
tidskrifter som fungerat som scen för olika strömningar inom politik, filosofi och 
konst, skriver Jais-Nielsen (2004). Dessa tidskrifter uppfann hela tiden nytt och 
bröt mot traditioner. Även när det gällde deras grafiska form var de banbrytande. 
Den bredare populärpressen förändrades också under hela 1900-talet. Det berodde 
både på strömningar i tiden och på att den tekniska utvecklingen förbättrade 
bildreproduktionen och färgtrycket.  
 
Tidigare på 1800-talet hade tidskrifterna varit komplicerade att framställa och det 
ledde till att de var dyra. Under 1900-talet började priset sjunka eftersom det kom 
nya uppfinningar inom tryckproduktionen och tidskrifterna kunde nu framställas i 
större upplagor (Jais-Nielsen, 2004). 
 
Populärpressen har alltid lyssnat till marknadens behov om vad som säljer, därför 
förändras både innehåll och den grafiska formen efter dessa parametrar, menar 
Jais-Nielsen (2004). Den största förändringen i tidskrifternas grafiska form är 
bildmanér och mängden av bilder och användningen av färg i trycket. En stor 
skillnad på omslagen är att tidigare var det stora utfallande bilder med nästintill 
ingen text, tvärtemot dagens färgexplosion och belamrade omslag, säger Jais-
Nielsen (2004). 
 
Veckotidningarna var många och tidigt började de försöka skilja ut sig och rikta in 
sig på olika målgrupper. Det fanns damtidningar, bildtidningar, breda 
familjetidningar och tidningar som var mer riktade till män. Titlarna blev fler och 
fler och på 30–talet började de även bli mer åldersinriktade. Flera av de nya titlarna 
i tidningshyllan riktade sig till en yngre publik. Men innehållet dominerades av 
likartade delar, såsom mode, fiktion och kändisar (Jais-Nielsen, 2004).    
 
Färgtrycket fick sitt fäste på 20- och 30-talet, veckopressen blev då kolorerad. Nu 
började omslagen lysa i olika färger. Omslagen var ofta tecknade i veckopressen 
men det fanns undantag som de mer bildrika tidskrifterna som tryckte utfallande 
fotografier på framsidan. Det var inte alltid att det förekom färg i inlagan men vissa 
tecknade illustrationer och serier kunde tryckas i färg (Jais-Nielsen, 2004).    
   
De bilder som fanns på omslagen blev större och föreställde allt oftare människor, 
förklarar Jais-Nielsen (2004). På vissa veckotidningars omslag fanns äldre män 
som var i slutet av sin karriär. Andra tidskrifter använde sig av yngre personer på 
omslagen men de var ofta fortfarande runt medelåldern.  
 
Film- Journalen var den tidskrift som på omslagen hade personer som just påbörjat 
sina karriärer och snart skulle bli kända. De lånade filmkonstens sätt att arrangera 
bilder som skulle utstråla ungdom och skönhet genom närbilder på ansiktet. 
Omslagen började föreställa leende kvinnoansikten och i ett slag så förändrades 
veckopressens utseende (Jais-Nielsen, 2004).    
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”Ofta visades kvinnoansiktena i en sorts halvprofil med blicken 
riktad snett utåt sidan, de hade lite Garbomystik över sig, till 
skillnad från dagens alla omslag som förmedlar omedelbar 
ögonkontakt.”     

Jais-Nielsen, 2004, s.84 
 

Jais-Nielsen (2004) har lyft ut VeckoRevyn och Hennes för att förklara 
utvecklingen av livsstilsmagasin för kvinnor. Hon beskriver VeckoRevyn som en 
folkligare och ungdomligare variant av Vecko-Journalen (en utpräglad bildtidning 
som startades 1910). VeckoRevyn startades 1935 och gavs ut i ett större format. 
Innehållet var bilder från nöjesvärlden, kärleksnoveller och bildreportage. Mot 
slutet av tidskriften fanns småplock, fortsättningsläsning och annonser. Fyrfärg 
användes på omslaget och i inlagan användes en färg plus en dekorfärg. I 
Nationalencyklopedin (2007) står det att 1978 lanserades på nytt VeckoRevyn som 
ren ungdomstidning med vikt på nöjen, musik, mode samt sex- och 
samlevnadsfrågor. På 80-talet började VeckoRevyn närma sig hur tidskriften ser ut 
idag (Jais-Nielsen, 2004). 
 
Jais-Nielsen (2004) fortsätter skriva att en annan tidskrift som också var en 
familjetidning men vände sig till en yngre publik var Fick-Journalen. Tidskiften 
startade 1945, formatet var ”fickvänligt” vilket var helt nytt inom genren. Under en 
tid var denna tidskrift den ledande ungdomstidningen. Den var välstrukturerad 
och de olika avdelningarna var vinjetterade (namn på avdelning). Innehållet var 
noveller, mode för både honom och henne, resereportage, tävlingar osv. Hela 
tidskriften var bildrik. Tidskriften bytte namn 1963 till Hennes älsklingstidning, 
Fick men kort därefter bytte den namn till Hennes och riktades enbart till tjejer. 
Hennes lades ner 1977 men kom tillbaka 1997.    
 
Form och innehåll förändrades på 60- och 70-talet. Medan omslagen på 60-talet 
var något av en variant av 50-talets grafiskt rena omslag, så kom omslagen på 70-
talet att mer likna familjetidningarna med färgplattor, mer text och fler bilder. 
Under den här tiden började tidskrifterna att intressera sig för vad det var som 
verkligen säljer. Det gjordes läsarundersökningar och det hängde inte längre på en 
enskild redaktörs magkänsla. Klimatet förändrades och blev hårdare för 
veckotidningarna. Det berodde på konkurrens från televisionen och de allt mer 
populära kvällstidningarna. Vinna eller försvinna var nu ett faktum och många 
tidskrifter förändrades drastiskt, menar Jais-Nielsen (2004). Några blev mer 
skvallerinriktade och formen blev mer tät och Jais-Nielsen (2004) beskriver 
formspråket som högljutt. 
 
Mellan 1980 -1993 så förlorade veckotidningspressen 40 % av årsupplagan. Många 
veckotidningar lades ner medan andra blev specialiserade månadstidningar. 
Bilderna fick huvudrollen och det omfattande informationsbruset trängde sig på 
samtidigt som publiken och den tänkta målgruppen fick allt mindre tid till att 
bearbeta informationen (Jais-Nielsen, 2004). 
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”MTV gjorde entré och med den det så kallade MTV-språket: 
korthuggen, fragmenterad och snabb kommunikation.”  

Jais-Nielsen, 2004, s.123 
 
Konsumtionsmarknaden under 80-talet blev mer nischad, konkurrensen blev hård 
eftersom det fanns allt fler produkter som liknade varandra. Månadsmagasinen 
blev lyxigare, tjockare och med glansigare papper än veckotidningarna, men 
innehållet var fortfarande detsamma: Mode, skönhet, hälsa, personporträtt, kultur, 
heminredning och mat. 
 
Under 80-talet började allt fler tidskrifter att trycka hela tidskriften i fyrfärg. Den 
grafiska formen blev ljusare och elegantare i en del tidskrifter medan andra 
fortfarande använde sig av mycket svärta och bulliga bokstavsformer som under 
70-talet, skriver Jais-Nielsen (2004). 
 
När digitaliseringen gjordes blev det på många håll kaos i tidskrifterna. Över en 
natt skulle formgivarna ta över sätteriernas roll, detta märktes i textspalterna. Det 
gjorde det inte heller enklare att typsnitten inte var anpassade till den nya tekniken. 
I vissa tidskrifter testades alla nya funktioner och det blev ett överflöd av 
tonplattor, ramar och allt annat nytt som datorn kunde göra (Jais-Nielsen, 2004). 
 
Jais-Nielsen (2004) påpekar att datorn medförde att det blev billigare att producera 
tidskrifter, detta ledde till att nya tidskrifter uppkom. Konkurrensen blev ännu 
hårdare och de nya tidskrifterna kunde nischa in sig ännu mer på smala ämnen. 
Annonsörerna började intressera sig för de nischade tidskrifterna för att verkligen 
nå ut till sin målgrupp. Det faktum att det var enkelt och relativt billigt att starta en 
tidning gjorde att det blev väldigt turbulent på marknaden, tidskrifterna kom och 
gick. Det faktum står kvar även på 2000-talet då viktigaste sättet att konkurrera 
idag är att snabbt kunna lansera en ny tidskrift och den snabba takten kvarstår.  
 

1.1.2 Varför ser tidningarna ut som de gör? 
Genom vår klädstil, inredning eller de prylar vi har så kan vi visa vem vi är eller vill 
vara. Jais-Nielsen (2004) jämför detta med en tidskrifts utseende som kan tala om 
för oss vad den har för innehåll och vilken målgrupp den vill nå ut till. 
Tidskrifterna visar olika känslor och attityder genom sin grafiska form. Jais-
Nielsen (2004) förenklar resonemanget:  
 

”Något förenklat kan man säga att dyrt och exklusivt förpackas i 
en återhållsam och stam formgivning, medan billigt och brett 
signaleras via fler färger, fler tonplattor, fler typsnitt osv.”  

Jais-Nielsen, 2004, s.158 
 
Tidskrifterna under samma kategori kan ibland likna varandra väldigt mycket. 
Jais-Nielsen (2004) tar familjetidningar och stora livsstilsmagasin som exempel. 
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Dessa tidskrifter konkurrerar med samma medel och kan nästan förväxlas med 
varandra. Hur de vinklar sina texter, val av bilder, typografi och layout liknar 
varandra i dessa tidningar, alltså både innehåll och den grafiska formen. Självklart 
finns det vissa skillnader mellan tidskrifter, där de försöker påvisa att de är 
nischade åt något håll. Hur man väljer en tidskrift framför den andra kan ofta vara 
ganska oklart och Jais-Nielsen (2004) skriver att de som läser livsstilsmagasin lär 
vara de minst märkeslojala, de växlar mellan de olika titlarna.   
 
Jais-Nielsen (2004) fortsätter att skriva att det finns en likriktning på marknaden, 
många tidskrifter har en liknade idé när det kommer till det redaktionella och det 
kommersiella. Det är inte konstigt att det är väldigt ensidigt eftersom de riktar sig 
mot samma målgrupp. Tidskrifterna vill visa på en speciell livsstil, åsikt eller 
attityd och presenterar det som den enda rätta vägen. Poängen med tidskrifter är 
att det ska vara specialinriktade och erbjuda fördjupning och behöver inte vara lika 
objektiva som t.ex. dagspressen.      
 

”Magasinen är först och främst inriktade på att uppnå största 
möjliga vinst. Därmed kommer det som säljer att produceras… 
Det är naivt att tro att magasinen kommer att ändras så länge 
som de säljer i sin nuvarande form.” 

Kristiansson, Levin, Norrman, 2002, s 49 
 

1.1.3 Livsstilsmagasin för kvinnor 
Jais-Nielsen (2004) beskriver att breda livsstilsmagasin som vill nå den ”vanliga” 
kvinnan har en bred målgrupp och därmed ökar chanserna till en större upplaga 
och även annonsingången. Dessa tidskrifter är väldigt bildrika, mer bild än text. 
Omslagen liknar varandra och de jobbar efter samma koncept, en glad tjej med 
ögonkontakt, många puffar (rubriker på omslag) som kan variera, allt från ordnad 
typografi och sparsmakade färgsättning till en explosion av färg och olika typsnitt.  

 
”A glance at the market reveals the striking fact that theres no 
magazine with a monopoly in any subject.”  

Moser 2003, s. 174 
 
Moser (2003) skriver att i stort sett var och en av alla genrer som finns att köpa 
skapar sin egna grafiska form så att den typen av tidning direkt blir igenkänd.  
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att det nog inte är någon överraskning att dessa 
tidskrifter gör allt för att synas och sälja. En tidskrift med bred målgrupp och med 
ett brett innehåll kräver en stor upplaga för att dra till sig annonsörer. Förutom alla 
puffar på omslaget är det vanligt att köparen får med en fysisk sak, pocketböcker, 
krämer, cd-skivor, smycken eller smink och det verkar fungera – attraktionsvärdet 
höjs utan tvivel. Innehållet i livsstilsmagasinen för kvinnor handlar i huvudsak om 
hur man kan bli en bättre och vackrare människa. Det handlar både om de inre 
och yttre egenskaperna, ibland i kombination. Många av tidskrifterna handlar även 
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om att man duger som man är och man ska våga stå på sig, men att det blir lättare 
om man är snygg, välklädd och fin i håret. 
 

1.2 Syfte och problemformulering 
Vårt eget intresse för tidskrifter är en stor anledning till att vi skriver detta arbete. 
Vår egen åsikt är att många livsstilsmagasin för kvinnor har liknande formgivning 
och innehåll, och vi vill försöka förstå varför genren är så likriktad. Eftersom det är 
vår egen åsikt att dessa tidskrifter är lika, så måste vi även påvisa detta genom 
litteraturstudie och analyser. Vi vill komma fram till varför de är så lika, och 
genom intervjuer vill vi ta reda på vad målgruppen vill ha. I slutändan vill vi föra 
en diskussion om hur vi skulle kunna förnya tidskriftens design utan att förändra 
genren. Denna diskussion ska vi föra utifrån de nya kunskaper vi kommer att få 
från litteraturstudien och av de infallsvinklar som respondenterna ger oss. Detta 
leder oss till vår frågeställning: 
 
• Varför är livsstilssmagasin för kvinnor så likriktade och hur uppfattar 

målgruppen likheterna?  
• Är målgruppen nöjd med utseendet eller vill de se något nytt?  

 
1.3 Avgränsningar 
Vi tänker bara fokusera på formgivning för tidskrifter och kommer inte att gå in på 
själva innehållet. Denna avgränsning gör vi då vårt intresse ligger för formen och 
följer vår utbildning. Vi har också valt att bara intervjua målgruppen och inte de 
som formger tidskrifterna, detta pga. att vi främst är intresserade av vad de som 
faktiskt köper tidskrifterna tycker.  
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2.0 METOD 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ forskning då vi vill förstå och hitta mönster (Trost, 
2005). Kvalitativ forskning använder sig inte av matematik och statistik, som den 
kvantitativa forskningen gör. Eftersom vi inte är ute efter att mäta variabler, utan 
istället vill studera egenskaperna hos en företeelse (Backman, 1998) så väljer vi den 
kvalitativa forskningsmetoden. Eftersom vi vill förstå hur läsarna ser på 
tidskrifternas formgivning, alltså studera hur människan uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten (Backman, 1998), så passar den kvalitativa forskningen in 
på vårt arbete. Vi väljer att inte göra en kvantitativ forskning då vi inte vill ta reda 
på hur ofta läsarna köper eller läser tidskrifterna. 
 
2.1 Hermeneutik och positivism 
Thurén (1991) skriver att positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, och 
de vill tro på absolut kunskap. De menar att om man rensar bort allt man har trott 
sig veta men som man egentligen inte vet, då får man kvar en kärna av säker 
kunskap, ”hårda fakta”. Patel och Davidsson (2003) skriver att hermeneutiken 
betyder tolkningslära. Där studerar, tolkar och försöker man förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. En hermeneutiker vill skaffa sig 
kunskap om det genuint mänskliga genom språket. Positivisterna vill förklara 
företeelser, men hermeneutikerna menar att det går att förstå människor och deras 
livssituation. Detta gör de genom att tolka hur deras tillvaro kommer till uttryck i 
det talade och skrivna språket, samt i människors handlingar och i mänskliga 
livsyttringar. En hermeneutiker närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån 
sina egna tankar, intryck och känslor, och detta blir inget hinder för att tolka eller 
förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker se helheten i ett 
forskningsproblem, och han pendlar hela tiden mellan helhet och del för att få så 
fullständig förståelse som möjligt. T ex så börjar han läsa en hel intervju och 
försöker förstå helheten av denna, sedan går han in på varje del och försöker få 
förståelse för dem enskilt. Med detta sagt så väljer vi hermeneutiken då vi genom 
våra intervjuer vill skaffa oss kunskap genom språket, och vi vill förstå helheten i 
ett forskningsproblem genom att använda flera sätt att samla på oss information. 
 

2.2 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (2003) skriver att begreppen validitet och reliabilitet inte har 
samma innebörd i kvantitativ forskning som i kvalitativ forskning. I kvantitativa 
studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelser men i det kvalitativa 
fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser. Begreppet reliabilitet har en 
annan innebörd i det kvalitativa fallet. När vi intervjuade en person så ställde vi 
samma fråga med olika formulering och fick då olika svar varje gång. Om vi hade 
gjort en kvantitativ undersökning så hade detta varit ett tecken på låg reliabilitet, 
däremot gäller inte detta vid en kvalitativ studie. Orsakerna till att personen 
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svarade olika kan vara att hon har ändrat uppfattning eller fått nya insikter, och i 
den kvalitativa studien vill man fånga det unika med situationen och då är det 
viktigare med variation i svaren än att alltid få samma svar. I kvalitativ forskning 
flätas begreppen reliabilitet och validitet samman, och begreppet validitet får en 
större betydelse som även innefattar förståelse. Man ska inte bara ha validitet i 
datainsamlingen, utan forskaren ska ha förståelse för hela processen. Den 
kvalitativa forskningsprocessen är unik, och det går inte att sätta några regler eller 
en särskilt procedur för att säkerhetsställa validiteten. För att ge en så fyllig bild 
som möjligt vägs de olika datainsamlingsmetoder samman, och detta kallas 
triangulering. När man sammanställer dessa olika metoder så kan de antingen 
överensstämma eller peka åt olika håll, båda resultaten kan vara lika intressanta. 
För att vi ska få validitet i vår forskning är vi medvetna om att de val som görs av 
hanteringen av information kan påverka vårt arbete. 

 
2.3 Genomförande 
Denna studie består av tre delar. Den första delen är en litteraturstudie. Den andra 
delen är en standardiserad intervju med öppna frågor och svar (Björndal, 2002), 
som är uppdelad i två olika metoder: ljudinspelning och MSN-intervju. 
Sammanlagt är intervjuerna genomförda med 9 personer. Den tredje delen är en 
analys av tidskrifterna och vårt intervjumaterial. Litteraturstudien står till grund 
för tidskriftsanalysen. Tidskrifterna som vi har valt är Plaza Kvinna, Solo, 
Cosmopolitan, Hennes och VeckoRevyn (Bilaga 2). 
 

2.4 Litteraturstudie 
Vi har valt att använda oss av litteraturstudie för att få begrepp och synvinklar som 
vi behöver för att förstår ämnet. Genom detta lär vi oss också hur andra har forskat 
inom området och vilka metoder de använt (Nyberg, 2000). Vi använder oss av 
böcker, tidskriftsartiklar, webbplatser och rapporter för få så många synvinklar 
som möjligt. Vi har dock främst utgått ifrån Eva Jais-Nielsens bok Tidskriftsdesign 
då hon är den enda som skrivit så pass omfattande om svensk tidskriftsdesign. 
Genom att vi utgått från Jais-Nielsens bok så mycket, så är vi medvetna om att vårt 
arbete kan bli färgat av hennes synvinklar. Detta har vi försökt eliminera genom att 
komplettera med andra referenser.  
 

2.5 Intervju 
Det finns olika tekniker som man kan använda sig av för att samla information, 
och för att få sin frågeställning besvarad. Metoder man kan använda sig av är bl.a. 
observation, enkät och intervju. (Patel och Davidsson, 2003) 
 
Vi har valt att använda oss av standardiserad intervju med öppna frågor och svar. 
Det innebär att intervjun har ett fast antal frågor som ska besvaras i ordning 
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(Bilaga 1). Fördelar med denna intervjuform är att man kan ställa intervjuerna mot 
varandra då svaren blir någorlunda exakta från intervju till intervju (Björndal, 
2002). Intervjun ska gå ut på att förstå hur respondenterna tänker och känner, och 
vilka erfarenheter hon har (Trost, 2005). Enligt Björndal (2002) så är intervjun 
kanske det bästa sättet att ta del av en annan persons tankar och upplevelser. 
Intervjun ger också möjlighet att kontrollera att man uppfattat svaret rätt, och 
därmed kan man klara ut missförstånd.  
 
En nackdel kan vara att man riskerar att påverka den som intervjuas (Björndal, 
2002), och då de intervjuade vet att vi är designstuderande så kan detta färga 
respondentens svar. De kanske inte avviker från sanningen, men undrar kanske 
om deras svar duger och kan bli nervösa. Eftersom vi vet om denna nackdel så kan 
vi begränsa denna effekt genom att förklara att det inte finns några dåliga svar. 
 

2.5.1 Urval av intervjupersoner 
Urvalskriterierna som vi gick efter var att de skulle tillhöra tidskrifternas 
målgrupp, vilket var tjejer mellan 18-35. Tjejerna skulle vara förhållandevis 
bekanta med tidskrifterna för att lättare kunna prata om dem. Vi valde personer 
från vår närmaste vänskapskrets för att de skulle känna sig bekväma i 
intervjusituationen. När vi valde på detta sätt fick vi även en väldigt bra geografisk 
spridning.  
 
Ett viktigt kriterium vi även hade var att respondenterna inte skulle har en djupare 
kunskap för design. Anledningen till att personerna inte skulle ha djupare kunskap 
för design beror på att majoriteten av tidskrifternas läsare inte är 
designstuderande. Personer med djupare kunskaper för design tittar på tidskrifter 
och dess formgivning på ett annat sätt än den allmänna läsaren. 
 
Nackdelarna med urvalsmetoden var att vi inte visste i hur stor utsträckning de 
läste tidskrifterna, vilket kunde leda till sämre svar.  
 
Vi har valt att ge respondenterna fiktiva namn då de ville vara anonyma. Här följer 
en presentation av respondenterna med deras fiktiva namn med deras riktiga ålder 
och sysselsättning:  
 
Karin Svensson 20 år, studerande  
Sofie Karlsson, 20 år, studerande 
Evelina Jonsson, 23 år, säljare 
Frida Mattsson, 23 år, personlig assistent 
Pernilla Nilsson, 24 år, studerande 
Sara Vernersson, 23 år, vårdbiträde 
Johanna Lindgren, 23 år, sekreterare  
Lisa Mortensson, 27 år, grundskolelärare 
Linda Holmström, 24 år, systemutvecklare 
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2.5.2 Urvalskriterier för tidskrifterna 
Vi har valt ut fem livsstilsmagasin för kvinnor som vi ska påvisa liknar varandra. 
Urvalet baserades på tidskriftens målgrupp och form, men även innehållet spelade 
in. Dessa tidskrifter kommer vi att titta närmare på och är de tidskrifter som vi 
kommer att utgå ifrån till våra intervjuer och vår tidskriftsanalys. Tidskrifterna 
som vi har valt är Plaza Kvinna, Solo, Cosmopolitan, Hennes och VeckoRevyn. De 
är alla svenska tidskrifter förutom Cosmopolitan som utgår ifrån den amerikanska 
förlagan. Vi valde att bara titta på aprilnumret för alla våra tidskrifter.   
 

2.5.3 Procedur 
Före intervjun satte igång informerade vi tydligt för respondenten att våra data 
inte skulle användas till något annat ändamål, och att det bara var vi två som skulle 
använda oss av det. Vi förklarade även att respondenten skulle bli anonym i det 
skriftliga arbetet, att deras åsikter inte skulle knytas till deras namn.  
 
Vi har inte tagit upp varje rubrik från litteraturstudien i våra intervjuer. Många 
rubriker har däremot tagits upp i tidskriftsanalysen, och många av dessa rubriker 
kan inte våra respondenter prata om då de inte är sakkunniga.  
 

2.5.4 Ljudinspelning 
Vi har valt att spela in våra intervjuer med hjälp av en minidisc. Inspelningen gör 
det möjligt för oss att spela tillbaka och lyssna på intervjuerna upprepade gånger 
(Björndal, 2002). Man kan också i efterhand lyssna på tonfall och ordval, och man 
behöver inte sitta och anteckna under intervjun utan istället så kan man 
koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost, 2005). 
 
Respondenten fick bläddra snabbt i tidskrifterna före intervjun för att få en 
uppfattning om tidskrifterna. Under intervjun fick de bara se omslagen.  
 
Nackdelarna med en ljudinspelad intervju är att respondenten kan känna sig 
nervös av att bli inspelad. Detta kan störa hennes koncentration. Det kan även vara 
besvärligt att spola fram och tillbaka för att leta rätt på en detalj (Trost, 2005). 
 

2.5.5 MSN  
Vi valde att använda oss av MSN-intervjuer som en metod. Fem av våra nio 
respondenter blev intervjuade över MSN. Fördelarna med denna metod är att 
intervjun blir direkttranskriberade och därmed sparar man tid. Intervjupersonen 
var trygg då hon fick sitta hemma vid sin egen dator. Vi valde personer som var 
vana vid MSN som verktyg, vilket gör att intervjun flyter på. Man kan dessutom 
ställa följdfrågor direkt, vilket man t ex inte kan göra vid en e-post intervju.  
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En tid då intervjun skulle ske bestämdes i förväg, detta för att respondenten inte 
skulle vara upptagen med annat vid intervjutillfället. Respondenten fick länkar till 
de olika tidskrifternas webbsida så de skulle veta vilka tidskrifter intervjun skulle 
handla om.  
 
Nackdelarna med denna metod är att intervjumiljön inte går att påverka, och man 
kan inte heller höra respondentens tonfall. Den största nackdelen med denna 
metod är att de inte har möjlighet att bläddra i tidskrifterna före intervjun.    
 

2.6 Analys 
2.6.1 Analys av intervjuer 
Vi kommer att gå igenom intervjuerna fråga för fråga. Vi analyserar inte 
intervjuerna från de olika metoderna var för sig, då svaren inte skiljer sig åt. Vi 
kommer att använda oss av Meningskoncentrering vilket innebär att det som 
intervjupersonerna har sagt formuleras mer koncist. Viktiga uttalanden 
omformuleras till några få ord, och detta gör att textmassan blir kortare och mer 
lättöverskådlig (Kvale, 1997). Vi går igenom fråga för fråga och kommer sedan att 
välja ut väsentliga delar från intervjuerna. Till sist sammanfattar vi alla svar från 
just den frågan.  
 
Vi vill använda respondenternas egna ord då vi redogör för svaren. Detta känns 
viktigt då vi inte vill färga respondenternas svar genom eventuell feltolkning. Vi 
vill att vårt material ska vara så ärligt som möjligt.  
 

2.6.2 Analys av tidskrifter 
Vår litteraturstudie står till grund för analysen vi gör av de utvalda tidskrifterna. Vi 
kommer att gå igenom rubrik för rubrik när vi tittar på tidskrifterna. Vi kommer 
att kolla om tidskrifterna följer de ”regler” som beskrivs i den litteratur som vi 
utgått ifrån. Vi kommer således att påvisa skillnader och likheter tidskrifterna 
emellan. Björndal (2002) förklarar att en analys går ut på att vi ska förenkla, 
jämföra och kartlägga tydliga mönster, och sedan förklara orsaker till dessa 
mönster och göra en bedömning av deras konsekvenser. Vi kommer att utgå från 
hans exempel.  
 
Vi kan inte rikta in oss på alla våra rubriker då analysen kommer bli alldeles för 
subjektiv. Detta skulle den kunna bli eftersom det handlar mycket om tycke och 
smak som är väldigt personligt. Dock så är dessa rubriker ändå väsentliga i vårt 
arbete då de tas upp i intervjuerna istället.  
 
Delar från litteraturstudien har vi valt att ta med i analysen som en beskrivande 
text för att läsaren ska slippa gå tillbaka till litteraturstudien för att förstå vad vi 
pratar om. Denna text är kursiv.  
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3.0 RESULTAT 
 
3.1 Omslag 

”Ett omslag utgör den viktigaste designen i en tidskrift, viktigare 
än alla andra sidor i tidskriften. Misslyckas du med omslaget, så 
misslyckas hela tidskriften.” 

Ashcroft, Cap&Design nr 4, 2006, s 36 
 

3.1.1 Omslag som säljer 
Omslagets uppgift är att sälja en produkt, dvs. själva tidskriften beskriver Jais-
Nielsen (2004). Tidskriften säljer i sin tur läsare till annonsörerna, som är väldigt 
viktiga för att tidskriften ska överleva. I en större tidningsbutik står tidskrifterna i 
mängder bredvid varandra och har därför bara någon sekund på sig att locka till sig 
köparens blick. Horst Moser (2003) förklarar, att om man ska tro på 
markandsundersökningarna så har tidskrifterna i affären en genomsnittstid på 2-3 
sekunder för att locka en läsares blick. Därför måste budskapet vara tydligt och 
omedelbar. Jais-Nielsen (2004) fortsätter att beskriva att när köparen lockats av 
omslaget så tar hon upp tidningen för att bläddra och se om innehållet motsvarade 
förväntningarna. Jais-Nielsen (2004) ställer sig frågan om vad det då egentligen är 
som lockar köparens blick. Hon beskriver att det första vi ser av en tidskrift är 
omslaget med sin logotyp, sitt foto och sin typografi. Men vi ser detta i en helhet, en 
stor bild, innan vi ser tidskriftens namn. Därefter ser vi typografin, allra först den 
största puffen (rubriken), som avgör om vi plockar upp tidskriften för att sedan läsa 
resten av puffarna. Jais-Nielsen (2004) beskriver vad som förmodligen spelar in när 
man fastnar för ett omslag, plockar upp tidskriften, tittar och sen kanske köper den: 
 

” 
• Vi känner igen tidningen, är bekanta med den sedan tidigare. 
• Vi känner igen och är intresserade av personen (kändisen) på 

omslaget. 
• Omslagsbilden lockar av någon annan anledning, ämnet 

intresserar: man står i begrepp att bygga nytt kök, och detta 
nummer av tidningen verkar handla om kök. 

• Omslaget ser formmässigt nytt och spännande ut. 
         ” 

Jais-Nielsen, 2004, s.19 
 
Jan White (2003) skriver att ett omslag är rent kommersiellt och ska representera 
tidskriftens innehåll. Omslaget har även andra funktioner: 
 
• Igenkänning från nummer till nummer – varumärket är viktigt att känna igen. 
• Känslomässigt oemotståndlig – genom en lockande bild. 
• Tilldragande och nyfikenhetsväckande – för att dra till sig läsaren. 
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• Intelligensstimulerande – visa på fördelarna 
• Effektiv, snabb och enkel att avläsa – det ska kännas meningsfullt att köpa 

tidskriften. 
 
Jais-Nielsen (2004) fortsätter att förklara att många tidskrifter har försökt att testa 
vad det är som säljer, men eftersom ideal och trender hela tiden förändras så 
förändras även vad som säljer. Men i vilket fall som helst så är omslaget 
tidskrifternas viktigaste ansikte utåt, och det är kombinationen av omslagselement 
som avgör om omslaget träffar rätt och om köparen slår till. Jais-Nielsen (2004) är 
säker på att det är logotypen som i första hand har en igenkänningsfunktion, men 
det är bilden som gör att vi stannar till. 
 
Omslaget ska spegla tidskriftens helhet och sälja det aktuella numret, beskriver Jais-
Nielsen (2004), men samtidigt utlova något nytt. Därmed måste två nummer vara så 
pass olika att man förstår att det är ett nytt nummer.  
 
Moser (2003) beskiver samma sak i sin bok. Han menar att vem det än är som köper 
tidskriften så vill de ha något nytt. Därför måste omslaget också vara nytt, men 
samtidigt igenkännbart så köparen lätt hittar tidskiften i affären. 
 

3.1.2 Vad är ett bra omslag? 
Beroende på vem man frågar om det finns något givet framgångssätt så blir det olika 
svar, säger Jais-Nielsen (2004). Mediebyråer svarar att tidskrifter ska se ut som 
tidskrifter brukar och inte minst omslagen. Art directorn och de flesta med någon 
form av designutbildning är ofta skolade i såkallad ”god form” och anser inte att 
storsäljare och bra är samma sak. Formgivare föredrar renare omslag som alltså inte 
är överösta med puffar, så att bilden får tala ensam.  
 

”För mediebyrån och utgivaren är ett bra omslag i första hand ett 
som säljer, eller åtminstone ett som väcker uppmärksamhet på ett 
sätt som gynnar företaget.”…”Och sälja är ett måste för de flesta 
tidskrifters överlevnad.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.22 
 
Jais-Nielsen (2004) fortsätter att förklara att eftersom det finns så otroligt många 
titlar i tidningshyllan så krävs det mer än ett rent omslag med ”god form” för att 
sälja. Dessutom är den yngre generationen så van vid det stora mediebruset och har 
inga behov eller krav på avskalad tydlighet för att kunna tillgodogöra sig ett 
budskap. Därför brukar det nuförtiden vara just omslag med så mycket budskap 
som möjligt på, som har bäst lösnummerförsäljning, förklarar Jais-Nielsen (2004). 
Hon tror att gränsen snart är nådd för hur mycket som får plats på ett 
tidningsomslag, och att trenden snart vänder – storsäljarna kommer utstråla något 
helt annat än dagens belamrade omslag. Förr var det rent och avskalat som gällde, 
och gamla trender har som bekant en tendens att komma tillbaka. 
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3.1.3 Logotypen 
När en logotyp, som i denna bemärkelse är tidningshuvudet, varit densamma i 
många år så är utseendet minst lika känt som själva namnet, förklarar Jais-Nielsen 
(2004). Men ofta så är inte utseendet på logotypen alltid detsamma – får den inte ett 
helt nytt utseende så har den oftast genomgått en mindre förändring för att 
tidskriften hela tiden ska kännas fräsch. Man bör dock inte byta utseende för ofta, 
då den kan uppfattas som en helt ny tidskrift och tappa läsare – det förstör helt 
enkelt varumärket. Men det finns tidskrifter som medvetet bryter mot regler och 
statistik, och därmed blir varumärket i sig just detta regelbrott, beskriver Jais-
Nielsen (2004).  
 
En logotyp på en tidskrift sitter nästan alltid uppe i vänstra hörnet eller möjligtvis 
centrerad i överkant om det är ett kortare namn. Detta beror främst på att den ska 
synas ordentligt i tidningshyllan där de bara syns delvis, säger Jais-Nielsen (2004). 
Jan White (2003) beskriver samma företeelse om att logotypen ofta ligger uppe i 
vänstra hörnet. Då syns en del av logotypen även när tidskrifterna överlappar 
varandra i tidningshyllan. White fortsätter att skriva att lösnummerförsäljningen är 
oviktig eftersom prenumeranterna får sin tidskrift i brevlådan och då kan logotypen 
vara placerad var som helst eftersom det inte finns några begränsningar. Om en 
logotyp är för trendig så riskerar den även att bli kortlivad skriver Jais-Nielsen 
(2004). Det brukar sägas att en logotyp ska vara tidlös, den ska balansera mellan 
klassiskt och modernt utan att bli uttryckslös. 
 

”Mot resonemanget om den eviga logotypen brukar det stå det 
faktum att tidskrifter är något särskilt föränderligt och att det bör 
synas också i logotypen, som därför inte tar skada av att förändras 
och förnyas” 

Eva Jais-Nielsen, 2004, s.27 
 

3.1.4 Omslagsbilden 
Jais-Nielsen (2004) beskriver att genom omslagsbilden så vill tidskriften stärka sin 
attityd som tidskriften önskar att utstråla. Livsstilsmagasinen för kvinnor använder 
sig alltid av en kvinna som tittar in i kameran och nästan alltid ler. Då får 
betraktaren ögonkontakt med kvinnan, som alltid också är väldigt vacker, och sedan 
talar hon till betraktaren via texten – puffarna. Omslagsbilden ska spela på 
målgruppens värderingar, drömmar och behov och är alltid i färg. Att kändisar 
nästan blivit obligatoriska på omslagen kan man förstå då tidskrifterna tjänar på det 
genom att de får större upplagor. Det får dock inte vara vilken kändis som helst - 
hon ska stärka tidskriftens attityd. 
 

3.1.5 Varianter av omslag 
Omslag kan delas in i tre formgenrer. Det är fotografiska omslag, tecknade omslag 
och typografiska omslag. Under varje formgenre kan de delas upp i ett antal olika 

 19



manér. Men omslagen kan också vara mer eller mindre grafiska till sin karaktär, 
klargör Jais-Nielsen (2004). 
 

3.1.6 Fotografiska omslag 
Under de fotografiska omslagen kan bilden vara t.ex. en porträttbild, reportagebild, 
actionbild, produktbild eller idébild. Vi ska prata mer om porträtt då det är det som 
används på livsstilsmagasinen för kvinnor (Jais-Nielsen, 2004).  
 

3.1.7 Porträtt 
”Bilden på den leende kvinnan är stylad och tagen i studio eller 
annan miljö, där den regisseras av fotografen tillsammans med 
stylister, sminkörer med flera.” 

Eva Jais-Nielsen, 2004, s.37 
 

Om det inte är en bild av karaktären som Jais-Nielsen (2004) beskriver så kan bilden 
vara av mer dokumentär karaktär. Där skapar fotografen bilden ensam i en mer 
naturlig miljö som t.ex. på gatan eller hemma hos personen i fråga.  
 
Det är närbilder som man oftast ser på livsstilsmagasinen för kvinnor, men även 
halvfigur används. Väldigt sällan ser man porträttbilderna i helfigur. Många 
livsstilsmagasin har noggranna bestämmelser för hur bilden ska se ut, vilket bidrar 
till relativt enformiga poseringar. Inom populärpress så är färgbilder populärast, 
beskriver Jais-Nielsen (2004). Svartvita bilder förekommer i stort sett aldrig, 
möjligtvis om en tidskrift väljer att medvetet göra några svartvita omslag om året 
för att skapa variation.  
 
Som sades tidigare så väljer många tidskrifter att använda sig av en kändis på 
omslaget, men ju bredare målgrupp en tidskrift har, desto ”vanligare” människa 
syns på omslaget.  
 

3.1.8 Puffar 
En puff är en rubrik som ligger på omslaget som berättar innehållet i tidskriften. Att 
läsaren ska få känslan av att hon får mycket för pengarna är viktigt för många 
tidningsmakare. Den känslan kan hon få genom att det finns så många puffar som 
möjligt på omslaget. Även tonplattor, stjärnor med extra budskap och små bilder av 
olika slag används flitigt av samma anledning. Även fysiska attiraljer, såsom 
pocketböcker, krämer, cd-skivor, smycken och liknande, ska man få med tidskriften 
nuförtiden, beskriver Jais-Nielsen (2004). Det är ingen hög kvalitet på dessa 
tillbehör, det vet alla, men det fungerar och attraktionsvärdet höjs otvivelaktigt. 
 
För livsstilsmagasinen för kvinnor är det stora puffar och stjärnor som gäller för att 
utstråla att köparen verkligen gör ett fynd om hon slår till. Stora siffror tyder även 
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på bra försäljning. Livsstilsmagasinen för kvinnor använder sig även av den gyllene 
medelvägen: 
 

”Många puffar i välordnat och vältypograferat arrangemang runt 
den centrala bilden. Då utstrålas en kombination av exklusivitet 
och bredd.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.34 
 
Puffarna speglar alltid tidskriftens själ innehållsmässigt genom att vara 
faktamässiga, av sensationell karaktär eller mer skämtsamma menar Jais-Nielsen 
(2004). 
 

3.2 Struktur 
Man kan likna många tidskrifters strukturmodell vid ett tåg. Loket är omslaget och 
därefter framvagnen, mitt och bakvagn. Olika sorters material har ofta en given 
placering t.ex. ledare och innehållsförteckning ligger nästan alltid i början. Den här 
strukturen är inte något man ändrar på över en natt. Det är viktigt att tidskriften 
följer en viss uppbyggnad för att skapa struktur och rytm, fortsätter Jais-Nielsen 
(2004). Även om det är viktigt med struktur så att läsaren kan hitta bra i tidskriften 
så är det många tidskrifter som ser strukturerade ut på ytan men ändå upplevs 
väldigt röriga. Jais-Nielsen (2004) menar att det här är ett högst medvetet val av 
redaktionen, tanken är att tidskriften ska kännas lite som ett fullmatat buffébord. 
Läsaren ska kunna välja och hon måste känna att hon får mycket för pengarna. 
 

3.2.1 Ostruktur  
Jais-Nielsen (2004) beskriver att de tidskrifter som vill ge känslan av ett fullmatat 
buffébord sällan använder sig av den strukturen för att vara experimentella eller 
nydanande. Det finns en skola som strävar efter att alltid komma med något nytt 
och struntar i enhetlighet och struktur. Åsikten här är att läsaren ska hela tiden bli 
överraskad annars tröttnar hon. Varje uppslag ska explodera i olika typsnitt, 
spaltsystem och färg. 
 
Per Torberger (2006), chefsredaktör på Cap&Design, har en annan syn på att bryta 
mot regler. I ledaren skriver han att det finns massor med regler om grafisk form 
som alltid måste ifrågasättas. Han menar att bryta mot regler inte är ett bevis på 
kreativitet. Det är ju inte säkert att reglerna är felaktiga, framförallt inte om en idé 
bara bygger på att bryta mot regler. En nytänkande lösning behöver inte vara 
svaret på en felaktig regel.  
 

3.2.2 Framvagn, innehålls sida 
Främsta funktionen med innehållssidan är att informera läsaren om innehållet, 
säger Jais-Nielsen (2004). Här speglas också tidskriftens karaktär genom dess 
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design. I månadsmagasin är det vanligt att innehållet ligger över två sidor. Nästan 
alla läsare tittar på innehållssidan och därför är sidan som ligger intill en väldigt 
attraktiv annonsplats. Många tidskrifter delar upp innehållet över två enkelsidor 
för att få plats med mer annonser. Strukturen över innehållssidan kan se ut på 
olika sätt. Överst på sidan brukar ordet innehåll finnas med eller så återkommer 
tidskriftens logotyp, även det aktuella numret brukar finnas med här. Själva 
innehållsförteckningen kan ordnas på olika vis, ibland sätts artiklarna i den 
ordningen som de återfinns i tidskriften. Andra varianter är att ordna innehållet 
efter de olika avdelningar som tidskriften har. Ofta lyfts vissa artiklar fram genom 
små bilder eller utsnitt från bilder många gånger bara i dekorativt syfte.  
 
Moser (2003) skriver att även om läsaren bara bläddrar igenom tidskriften utan att 
leta efter något särskilt så borde innehållssidan reflektera strukturen i tidskriften 
och även följa tidskriftens sektioner och ordningen på artiklarna.  
 

3.2.3. Ledare 
Jais-Nielsen (2004) skriver att ledare, medverkandesida och redaktionsrutan ligger 
ofta i början av tidskriften. Redaktionsrutan som listar ansvarig utgivare, alla fasta 
medarbetare och tryckeri etc. kan vissa tidskrifter dock placera längre bak i 
tidskriften. Några tidskrifter väljer att lista alla namnen i redaktionsrutan men lite 
exklusivare tidskrifter väljer att göra en medverkandesida. Här kan en del 
medverkande presenteras med bild och en liten text. I ledaren skriver ofta 
chefredaktören sin åsikt, kanske av politisk karaktär men vanligast så presenteras 
innehållet i av aktuella numret. Ledaren avslutas ofta med en handskriven signatur. 
Moser (2003) skriver att ledaren är till för att välkomna läsaren. Vanligt i ledaren 
är en bild på chefsredaktören och även en signatur.  
 

3.3.3 Plocksidor 
Dessa sidor kallas även produktsidor, de kan innehålla smink, skor, kläder, 
inredningsdetaljer, skriver Jais-Nielsen (2004). Utöver bilderna så finns olika små 
citat och underfundiga texter till bilderna. Jais-Nielsen (2004) fortsätter att skriva 
att man kan kalla sidornas struktur som ett ordnat myller. Det kan vara 
redaktionellt krävande om de ska hålla en god nivå, det kan finnas svårigheter att 
få ordning på den strukturerade röran och att skriva korta texter som träffar rätt. 
Sidorna kan finnas både långt fram i tidskriften men även längre bak.  
 
3.3.4 Mitten 
Jais-Nielsen (2004) skriver att i mitten av tidskriften återfinns de längre texterna så 
som intervjuer, reportage, essäer och även bildreportage. För att tydligt markera att 
mittsektionen börjar så väljer många tidskrifter att lägga coverstoryn (artikeln som 
utgör underlag för omslaget) här. Formen kan följa strikta mallar men de kan även 
följa artikelns innehåll för att få ett friare utseende. För att få variation på den 
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grafiska formen så kan de olika elementen, rubrik, ingress, bild och brödtext 
ordnas på olika sätt. 
 

3.3.5 Bakvagnen  
Innehållet i den så kallade bakvagnen kan var recensioner, kalendarier, debatt, 
korsord och pyssel. Jais-Nielsen (2004) skriver att bakvagnen kan påminna om 
framvagnen, här finns ofta fler plock sidor och krönikor. I slutet av tidskriften 
brukar det finnas en nästa nummer- sida, den utformas ofta som ett omslag med 
bilder och puffar.  
 

3.3 Layout 
”Oftare än vi tro fastställs en tidnings dagordning av lönsamhet – 
allt handlar om att maximera försäljningen. Detta betyder att 
nyskapande design och tidningsstånden inte håller sams, och 
kommersiell design kan likriktas och bli mindre riskbenägen.” 

Achcroft, Cap&Design nr 4, 2006, s.36 
 
Jan White (2003) skriver om originalitet, det är en balans mellan nya 
tillvägagångssätt och vad läsaren förväntar sig. Det förutsägbara blir bara tråkigt 
om både formen och innehållet inte är originella.  
 

”Of course you want to shine, and want the product to be exciting. 
But we all work too hard: we think that if we add a layer of visual 
fireworks to the piece, we`ll attract attention and glean higher 
readership. Yes, it´ll be noticed, but fore the wrong reason. Instead 
of depending on embellishments, we should trust the excellence 
and interest of the subject itself.”  

White, 2003, s. 217-218 
 

3.3.1 Att göra en layout 
En layouts mål är att fånga in läsaren och få henne att trivas och stanna kvar, 
klargör Jais-Nielsen (2004). En layout går ut på att med text och bild bilda en 
helhet tillsammans med luft. Layouten bestämmer hur innehållet ska berättas, och 
hur de olika elementen placeras blir avgörande för hur helheten kommunicerar. 
 

”Layouten ska tala om för läsaren var hon ska börja, hur hon ska 
fortsätta och var berättelsen slutar.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.288 
 

Somliga hävdar att innehåll och form är samma sak, det är de inte men de är i stort 
behov av varandra. Utan innehåll så blir det ingen form och utan form blir det inget 
innehåll.  
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Form förändrar innehåll, svarar art directorn Bo Bergström på frågan om varför 
form är så viktigt när det är innehållet som gör tidskriften (Andersson, 2006). Om 
formen blir för överdriven så kommer innehållet i andra hand.  
 
Jais-Nielsen (2004) fortsätter sedan förklara att det finns två olika sorters layout, en 
kommunikativ och en expressiv. Majoriteten tidskrifter kan nog sägas befinna sig 
någonstans mitt emellan det kommunikativa och det expressiva formspråket. 
 

”Den kommunikativa layouten orienterar läsaren genom att vara 
tydlig och enkel och den för henne framåt, genom texten och 
bilderna som ofta ligger åtskilda. Den expressiva layouten, driven 
till sin spets, kommunicerar genom formen i sig, den följer inga 
regler eller principer, ofta är text och bild integrerade i varandra.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.288 
 

De kan bli varierade skillnader i formen beroende på om huvudsyftet är att 
underhålla eller informera, eller om huvudmålgruppen ”redan är frälsta” eller om 
man ständigt måste vinna nya läsare, förklarar Jais-Nielsen (2004). Men alla 
tidskrifter vill behålla sina läsare, men samtidigt vinna nya. Alla tidskrifter vill bli 
lästa, men måste samtidigt göra allt för att bli sedda. Fraser som ”Det får inte kännas 
för dyrt, det skrämmer iväg läsarna” och ”Läsaren måste känna att hon får mycket 
för pengarna” brukar komma från utgivaren och blir då ett direktiv. 
 

”Eftersom marknaden har så stort inflytande i tidskriftsbranschen, 
har det lett till att många ”regler” och kloka råd inom ämnet inte 
efterlevs. Möjligen beroende på att ”reglerna” inte är anpassade till 
dagens kommersiella krav.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.289 
 

Jais-Nielsen (2004) fortsätter att förklara att trots allt snack om form så är det 
knappast den som avgör en tidskrift framgång, men den bidrar nog en hel del. 
Vilken förpackning en produkt än har, så säljer det inte om det inte är ett innehåll 
som någon vill ha. Men det finns undantag. Det finns ett flertal storsäljare som inte 
alls vill förknippas med traditionella värderingar för god grafisk design, vilket är 
enkelhet och tydlighet, men som är väldigt medvetna om vad de håller på med. 
 

3.3.2 Vad är en bra layout? 
Jais-Nielsen (2004) förklarar att det finns grundläggande regler för hur en layout 
ska se ut för att kommunicera på ett bra sätt. Trots att marknaden styr både 
bildval, färger och typografi för många tidskrifter, så kan många enas om dessa. 
Layouten kommunicerar innehållet bättre om det är lätt att orientera sig, och det 
finns ett antal principer man kan följa för att uppnå detta. Hur läsaren uppfattar 
tidskriften kan avgöras genom utseendet, säger Ashcroft (2006), men formen på en 
tidskrift är alltid bäst om den glider förbi obemärkt. Han tycker att en duktig 
formgivare borde skapa en tidskrift utifrån följande ledord: tydlighet, konsekvent, 
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tillgänglighet och relevans. Men fart och fläkt är även två viktiga ledord. Bergström 
(2004) menar att form inte får bli ett självändamål och får inte existera bara för sin 
egen skull. Formens främsta uppgift är att orientera och attrahera för att kunna 
bredda väg för budskapet.  
 
Jais-Nielsen (2004) beskriver att Less is more är en utgångspunkt för grafisk design 
och är grunden för tydlig och bra kommunikation. Bergström (2004) menar att det 
innebär att skala bort allt oväsentligt, att förenkla formen utan att störa budskapet. 
Men i övrigt, fortsätter Jais-Nielsen (2004), så får man sällan svar på frågan vad 
som är en bra layout - vad som är bra för en tidskrift är mindre bra för en annan. 
Allt från enkelt, stramt och luftigt till en medvetet rörig klipp-och-klista stil 
representeras idag på tidskriftsmarknaden. Men det finns tre kriterier för vad en 
bra layout ska uppfylla för att bäst kommunicera, sedan kan det finnas många olika 
vägar att gå för att nå detta mål. Dessa tre kriterier beskrivs i tre underrubriker. 
 

3.3.3 Ändamålsenlig och funktionell 
En bra layout är ändamålsenlig och funktionell, förklarar Jais-Nielsen (2004). En 
formgivning kan anses ändamålsenlig och funktionell om det snabbt blir 
uppenbart vilken typ av tidskrift som man håller sin hand - tidskriftsformen ska 
skicka ut rätt signaler som ska väcka rätt känslor. En bild kan hjälpa och vara 
avgörande för en snabb igenkänning av innehållet. Formen kan vara 
ändamålsenlig om den bidrar till nöjda läsare och hög upplaga. Men om alla skulle 
välja att använda saker som säljer så skulle alla tidskrifter se likadana ut, därför är 
det viktigt att ändå hålla sig till sin egen tidskrifts nisch. Om layouten är 
funktionell så blir innehållet läst, men en funktionell layout ser inte alltid likadan 
ut då olika texter behöver olika bearbetning. En ändamålsenlig och funktionell 
layout ska helt enkelt snabbt tillkännage tidskriftens redaktionella idé och ge en 
känsla av vad tidskriften står för. 
 
Jan White (2003) varnar för att layoutarbetet aldrig får spåra ur och bli ett desperat 
försök att göra något kreativt och innovativt, eller överdriven flashig design. Utan 
layouten ska passa in i sitt sammanhang och passa sin publik.  
 

3.3.4 Organiserad och orienterad 
Jais-Nielsen (2004) skriver att en bra layout organiserar och orienterar, och att 
organisera är layoutens viktigaste uppgift då den samtidigt måste kunna dra till sig 
uppmärksamhet. Samtidigt så gör en välorganiserad layout det lätt att orientera sig 
genom sidorna. Text kommer nästan alltid bäst till sin rätt med så få avbrott som 
möjligt – det vill säga när text och bild separeras. En layout blir dessutom generellt 
renare och tydligare med få stora bilder än med många små. Traditionella 
prioriteringar med rubrik, ingress och brödtext efter varandra gäller inte för 
tidskrifter, det viktigaste är att man ser vad som är vad. 
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”Består ett jobb av fler texter, till exempel en huvudtext 
tillsammans med faktatext, ska de olika texterna sorteras på ett 
vettigt sätt, t ex med sidspalter och rutor.” 

Jais-Nielsen, 2004 s.295 
 

Man ska tydligt se var texter börjar och slutar, och om man har bilder till så ska 
man tydligt se vilken bild som hör till vilken text skriver Jais-Nielsen (2004). 
 

3.3.5 Fångar uppmärksamheten 
Jais-Nielsen (2004) menar också att en bra layout fångar uppmärksamheten och 
attraherar. Läsaren kan attraheras av en samspelt helhet på en sida, men oftast är 
det en del av en helhet man ser först. Att fånga en läsares uppmärksamhet gör man 
lättast genom överraskning och konstrast. Det kan vara något oväntat i 
sammanhanget eller något avvikande. Ibland uppstår dock konkurrens; något som 
fångar uppmärksamhet kanske sker på bekostnad av budskapet.  
 
Heine (2005) pratar om den grafiska formen och säger att man som läsare är van 
vid att trycksaker har en viss grafisk form, men att det i reklam kan vara en poäng 
att ha en avvikande form. Men det är viktigt att få mottagaren att känna igen typen 
av budskap även om du använder en annan grafisk form.  
 

”Önskemålen om en viss utformning kan vara motstridiga: Gör 
något nytt, men mottagaren måste känna igen avsändaren.” 

Heine, 2005, s.66 
 

3.3.6 Marginaler 
I bokformgivning arbetar man ofta med proportioner i enlighet med gyllene snittet 
som är ungefär 3:5, beskriver Jais-Nielsen (2004). Då är innermarginalen minst, 
luften i överkant näst minst, yttermarginalen näst störst och foten störst. 
Marginalerna för tidskrifter är mindre uttalade men de använder sig av samma 
förhållanden. I tidskrifter är uppslagskänslan lika viktig som i böcker och därför är 
innemarginalen minst. Foten är störst då det ska få plats med pagina och 
tidningens namn och det aktuella numret. Dock är det vanligt med avvikelser från 
dessa traditionella marginalbestämmelser gällande tidningar. De använder ibland 
extra mycket luft i överkant och även extra breda marginaler än vad böcker 
använder sig av. Bilder brukar även ligga utfallande och bryr sig då inte alls om 
marginalerna.  
 

3.4 Designelement 
För att kunna göra funktionella, organiserade och attraktiva layouter behöver 
formgivaren tillgå ett antal designelement, menar Jais-Nielsen (2004). 
Designelementen används för att uppnå olika effekter i formgivningen. 
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3.4.1 Luft 
Luft finns redan och är därför det naturligaste grundelementet i en layout, 
fortsätter Jais-Nielsen (2004). Det är inget man sätter dit, utan snarare tar bort 
genom att ersätta med text och bild.  
 

”Precis som allt levande behöver luft för att andas måste texten ha 
luft för att kunna läsas och layouten måste ha luft för att de olika 
delarna ska gå att urskilja.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.296 
 

Luft ger därmed liv till texten och layouten, förklarar Jais-Nielsen (2004). Luft 
skapar även känslor som stillhet och tystnad, men det ger även en känsla av 
exklusivitet och kvalitet. Rätt mängd luft markerar att en bildtext hör till bilden 
och inte till texten under precis som en mellanrubrik hör till följande stycke och 
inte det föregående. Luft används som ett effektivt redskap för att knyta samman 
sidorna till en helhet.  
 
Jan White (2003) skriver att man inte ska förstora någonting bara för att fylla ut 
sidan. Läsaren ska inte bli vilseledd av något värdelöst som har blivit uppförstorat 
bara för att det finns plats till det.   
 

3.4.2 Form 
Jais-Nielsen (2004) beskriver att i tidskrifter och magasin används främst 
rektangeln och kvadraten av de geometriska grundformerna. Detta tydliggörs 
genom tidskriftens format, spalter och bildformat, och eftersom det mesta i en 
tidskrift är fyrkantigt så kan ett effektivt sätt att skapa dynamik och 
uppmärksamhet på vara att välja en avvikande form på ett objekt. 
 
3.4.3 Färg 
Ögat uppfattar färger snabbare än det uppfattar innehållet i en text. I en layout kan 
färger användas i flera olika syften:  
 

• ”För att framkalla olika känslor eller stämningar. 
• För att fånga uppmärksamheten och lyfta fram eller märka ut 

viktiga delar av texten. 
• För att få layouten att hänga ihop. 
• För att öka tydligheten och attraktionsvärdet. 
• För att profilera.”  

Jais-Nielsen, 2004, s.301-303 
 
Jais-Nielsen (2004) skriver också att olika färger associeras med olika saker, det är 
något man bör tänka på när man färgsätter. Färg i text bör användas sparsmakat då 
texten annars kan bli svårläst.  
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3.4.4 Storlek 
För att en layout ska fungera och att folk ska bli organiserade och attraherade så 
spelar storleken på olika element en stor roll, klargör Jais-Nielsen (2004). Något 
ovanligt stort eller ovanligt litet lockar uppmärksamhet, men ofta arbetar man med 
textstorlek efter funktion. Att låta olika storlekar stå i kontrast mot varandra fångar 
läsarens uppmärksamhet.  
 

”För många olika storlekar i text och bild ger lätt ett rörigt intryck, 
särskilt om det är liten skillnad mellan storlekarna, det är 
effektivare med tydlig kontrast.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.305 
 

Om man vill skapa en känsla av lugn och stillsam rytm så arbetar man i större 
utsträckning med homogena storlekar. 
 

3.5 Designprinciper 

Jais-Nielsen (2004) skriver att man kan göra en layout mer eller mindre dynamisk, 
stram, harmonisk, överraskade m.m. med hjälp av olika designprinciper. Det är 
designprinciperna som styr hur man hanterar de olika designelementen, och med 
hjälp av dessa går det att göra funktionella, organiserade och attraktiva layouter. 
Principerna är ett hjälpmedel för att undersöka och sätta ord på formen, hur den 
fungerar eller varför den inte fungerar. 

 

3.5.1 Kontrast 
Den främsta designprincipen är nog kontrast då man vill åstadkomma en 
funktionsduglig form som fångar uppmärksamheten. Med hjälp av de olika 
designelementen kan man skapa kontrast på många olika sätt, förklarar Jais-
Nielsen (2004).  
 

”Kontrast skapar främst två viktiga effekter:  
En dynamisk och spännande form 
En ingång i det visuella arrangemanget” 

Bergström, 2004, s.234 
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att genom betoning av ett visst element skapar man en 
ingång i layouten, och med kontrast skapar man framförallt tydlighet i typografin. 
Man kan ge kontrast i luft, storlek, styrka, form, placering och även i struktur och 
mönster. Exempel: text och bild som omges av mycket luft lyfts fram tydligare, 
ljusa färgtoner kan ställas mot mörka och kalla mot varma, olika papperssorter för 
olika typ av innehåll m.m. 
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3.5.2 Balans 
Symmetri och asymmetri är två olika typer av balans.  
 

”Balans är naturligt och nödvändigt för att en människa inte ska 
falla omkull, samma sak gäller för tidningssidan; den välter om 
den blir för tung åt något håll.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.310 
 

Balans uppnås genom likhet, t ex så är alla element i en symmetrisk uppställning 
centrerade kring en tänkt mittaxel och det blir som en spegel av varandra på var sin 
sida om mittaxeln. Balans kan också uppnås genom ett upprepande mönster som 
fyller sidan.  
 
Asymmetri brukar leda tankarna till kontrast, överraskning, variation och spänning. 
Men för att lyckas med en asymmetrisk layout krävs stor vana och kunskap om hur 
färger och former fungerar ihop, fortsätter Jais-Nielsen (2004). I en asymmetrisk 
layout blir luften en aktiv del av helheten, medan den i en symmetrisk layout är en 
viktig del för balans. Det är därför enklare att uppnå balans i ett symmetriskt 
arrangemang, men symmetri behöver inte betyda balans. För att åstadkomma 
balans krävs en känsla av att sidan inte tyngs ned eller välter och det är ögat som 
avgör. Även om det kan vara mer spännande att göra en asymmetrisk form, så är 
det bättre att göra en symmetrisk form om man inte kan balansera den 
asymmetriska formen. 
 

3.5.3 Samstämmighet 
När en läsare lockats in i layouten så vill man även få henne att stanna kvar, då 
måste kommunikationen fungera. Därför måste man få samstämmighet i layouten, 
och det får man när det känns som text och bild hör ihop och samverkar. Att göra 
för mycket formkrockar leder inte alltid till uppmärksamhet, utan i huvudsak så 
fungerar arrangemang som är organiserade efter ett samstämmigt system bäst, 
förklarar Jais-Nielsen (2004). Bob Gill tycker att man ska fundera noga på 
förhållandet mellan rubrik och bild, skriver Liedgren (2006). Man ska fråga sig 
vilken som ska vara störst och vilken man ska se först. Sen får man fråga sig om de 
tar ut varandra eller om man skulle förstå idén annorlunda om de vore 
arrangerade i motsatt riktning.  
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att det finns flera sätt som man kan åstadkomma 
samstämmighet och samverkan på i layouten, men tydligast uppnår man den nog 
genom gruppering eller fysisk närhet. Samstämmighet kan även vara synligt 
konstruerad i en viss riktning, t ex diagonalt. Bilder på samma tema, även om de är 
i olika storlekar, skapar samstämmighet. Upprepning av ett element som går igen 
som en röd tråd skapar samstämmighet, men för att motverka enformighet kan 
man variera placering av något element. Något mer som framkallar 
samstämmighet är också ett avgränsat antal spaltsystem, rubrikstorlekar etc.  
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”Alltså storleken på marginalerna och principer för osynliga linjer 
är kanske det viktigaste instrumentet för att skapa en 
välorganiserad, samstämmig tidskrift.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.315 
 

3.5.4 Artikelstarten 
Artikelstarten har till uppgift att visa att något nytt startar, förklarar Jais-Nielsen 
(2004) Det är ett såkallat öppningsuppslag som ska fånga läsarens intresse. Det 
finns grundexempel på hur man öppnar en längre artikel eller ett reportage. I regel 
så startar en längre intervju eller ett stort reportage på ett uppslag med en stor bild. 
 

”Om man inte vill riskera sammanblandning med annonser är det 
en fördel om det förutom bilden finns en rubrik, ingress och byline 
på uppslaget som signalerar ”redaktionellt”. Ofta startar också en 
del av brödtexten på startuppslaget, en del tidningar anser att det 
är nödvändigt för tydligheten.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.317 
 

Jais-Nielsen (2004) fortsätter att skriva att ibland förekommer två eller flera bilder 
på öppningsuppslaget, men en start kan även vara helt typografisk. Sedan kan ändå 
ett öppningsuppslag te sig på flera olika vis beroende på val av luft, färgplattor, 
minimalistisk eller kraftfull typografi, foto, teckning etc.  
 

3.6 Bilder 
Bo Bergström (2004) skriver att vi dagligen och ständigt bombarderas av budskap. 
Han menar att det skapar en värld av överflöd av information men gör den fattig 
på uppmärksamhet. För att få ett budskap att nå fram och påverka behövs 
uppmärksamhet. Han fortsätter att beskriva vad det är vi uppmärksammar.  
 

”…de ovanliga nyskapande och slagkraftiga kombinationer av text 
och bild eller intresseväckande, kontrastrika former och färger, 
ofta med inslag av rörelse.”  

Bergström, 2004, s.109 
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att dagens unga är mer bild- och formmedvetna med 
det menar hon att de som är uppvuxna med datorer och MTV så är de mer vana 
med ett visuellt sätt att kommunicera. Dagstidningar och tidskrifter innehåller mer 
bilder och det kommer hela tiden nya medier och nya sätt att sprida bilder. De 
senaste 20 åren har bilder i magasin ökat flera gånger om och det viktigaste syftet 
med bilden är att väcka intresse och fånga betraktarens uppmärksamhet.  
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3.6.1 Bilder fyller olika funktioner 
Jais-Nielsen (2004) förklarar att omslagen på tidningar måste skrika allt högre i 
typografin för att fånga blickar, och det ständigt ökande bildutbudet tycks följa 
samma trend. Det stora antalet bilder som vi möts av har sällan en strävan efter att 
berätta om världen. Bilderna är vackra, tröstande, underhållande, en 
verklighetsflykt eller så förmedlar de attityder av olika slag. Dessa bilder är ofta till 
för att sälja och väcka känslor som leder till någon form av köp. Många tidskrifter 
bidrar gärna till tron att de flesta problem går att lösa genom att konsumera. Jais-
Nielsen (2004) menar att detta återspeglas i tidskrifternas ämnen, grafiska form 
och bildval. Hon fortsätter förklara att populärpressen ofta blir anklagad för att 
vara ytlig och bara ger folket vad de vill ha. Underhållning, förströelse och vackra 
bilder behöver inte alltid leda till konsumtion, utan de kan bidra till att läsaren 
samlar sina tankar och vilar. De lyckade bilderna överraskar, berör, väcker känslor 
och sätter fantasin i rörelse utan att vara chockerande. 
 

3.7 Typografiska element 
3.7.1 Avdelningsstarter och vinjetter  
Jais-Nielsen (2004) skriver att de flesta tidskrifter har olika avdelningar, och att 
dessa återkommande namngivna sidor är formgivna efter en viss mall. En 
avdelning kan bestå av många sidor och kan få ett eget ”omslag”. Omslaget till en 
avdelning kan vara en stor bild eller avdelningens namn som ”logotyp”. På de 
efterföljande sidorna finns sedan ”logotypen” i ett mindre format och utgör då 
vinjetten. Moser (2003) skriver att man bör ha en särpräglad avdelningsstart till 
olika delar i tidskriften. De speciella inslagen är separerade från resten av 
tidskriften och är utmärkande av en egen avdelningsstart. Dessa avdelningsstarter 
är såklart alltid underordnade omslaget. 
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att i en tidskrift kan vinjetterna enbart bestå av text men 
de kan även innehålla färgplattor, linjer osv. Vinjetterna blir starkt profilskapande 
då vissa tidskrifterna arbetar mycket med dess design. I vissa fall läggs 
pagineringen tillsammans med vinjetten, som oftast placeras överst på sidan. 
 

3.7.2 Rubriker 
”Rubriken ska (tillsammans med en bild) fånga in läsaren och 
locka till vidare läsning av texten, samtidigt som den ska förmedla 
åtminstone något om vad artikeln handlar om.” 

Jais-Nielsen, 2004, s.258 
 
Rubrikerna är ofta föremål för lek och typografiska experiment på många 
tidningar, skriver Jais-Nielsen (2004). Läsbarheten åsidosätts ofta när det kommer 
till rubrikerna eftersom det ofta handlar bara om några få ord. En variant är att 
ingressen uppförstoras och fungera då som rubrik. Kontrast är det viktigaste när 
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man vill att rubriken ska få uppmärksamhet. Rubriken kan vara extremt stor och 
på så sätt bli iögonfallande men även en liten rubrik med mycket luft omkring sig 
drar blickarna till sig. Även färg ger en bra kontrast till rubriken om resten av 
typografin är svart. Samtidigt som man strävar efter att skapa kontrast mellan 
sidans alla olika grafiska element så ska helheten harmoniera. För många varianter 
och stilar på en sida gör att det lätt kan bli rörigt, ofta blir det bättre med en tydlig 
kontrast i storlek. 
 

3.7.3 Stora Citat 
Typiskt för tidskrifter är uppförstorade citat. Jais-Nielsen (2004) beskriver citaten 
som verbala illustrationer och de återfinns mer och mer i de moderna tidskrifterna. 
Funktionen med dessa citat är att få läsaren att stanna upp och vilja läsa mer, 
dekorera en tung textmassa och att knyta ihop layouten till en helhet. Placeringen 
av citaten kan vara i en bild, i textspalten eller utan för spalten. Det finns många 
olika varianter på hur dessa citat kan se ut, många tidskrifter jobbar med olika 
färgplattor och uppförstorade citattecken. 
 

3.8 Typografi 
Antikva och sanserif är de två huvudgrupper som typsnitt delas in i, skriver 
Hellmark (1998). Det är antikvan som lämpar sig bäst för brödtext i böcker och 
tidskrifter. Att bevisa detta genom undersökningar kan vara svårt. Han skriver att 
somliga nöjer sig med att konstatera att det lättlästa är det som folk är vana att läsa. 
Men det finns även synliga skäl till att antikvan är mer lättläst än sanserifen. 
Antikvor har klackar och flaggor, såkallade seriffer. Detta gör det enkelt för ögat att 
följa raden. Även de inre formerna i bokstäverna har en framåtsträvande rörelse i 
läsriktningen som förenklar läsningen. Heine (2005) skriver att hur ett typsnitt 
används och för vilket ändamål de används är avgörande för valet av typform. 

 
”Vilket typsnitt som bäst uppfyller kravet på god läslighet är 
nästan alltid: man läser bäst, det man läser mest!”  

Heine, 2005, s.47 
 
Heine börjar prata om seriftypsnitt och säger att de flesta grafiska formgivare anser 
att serif är lättare att läsa än sanserif. De menar att en serif framförallt kan 
användas för alla typer av trycksaker och innehåll. Heine anser, ur 
läslighetssynpunkt, att ett seriftypsnitt alltid är ett säkert val för alla texter, inte 
minst brödtexter.  
 
Hellmark fortsätter att skriva om sanserifen som är mer statisk och vertikalt 
orienterad på baslinjen. Sanserifen har en enklare bokstavskonstruktion och 
lämpar sig därför bättre till affischer och reklambudskap som ska läsas på håll. En 
sanserif passar också bra till rubriker, mellanrubriker, ingresser och bildtexter.  
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I typografisk text så mäts bokstäverna i punkter, säger Hellmark (1998). Han 
skriver att en vanlig missuppfattning som kan förekomma är att det bästa sättet att 
förbättra läsbarheten är att gå upp i grad. 
 

”Att en text kan vara svårläst därför att graden är för stor, kan 
låta överraskande för den ovane typografen.” 

Hellmark, 1998, s.30 
 

3.9 Format och papper 
Jais-Nielsen (2004) skriver att i teorin kan en tidskrift ha vilket format som helst. 
Det finns dock tekniska begränsningar, så som tryckpressens kapacitet och 
pappersrullarnas storlek. Det finns även andra hinder som handlar om ekonomi 
och distribution. De flesta tidskrifter är runt A4-storlek, plus/minus några 
centimeter på bredden och/eller på höjden. Jais-Nielsen (2004) skriver att ett exakt 
A4 fungerar sämre som tidskriftsformat eftersom att en trespaltig text riskerar att 
blir gluggig och svårt läst. 
 
Jais-Nielsen (2004) förklarar att det finns avvikande format, men det är inte 
särskilt vanligt bland svenska tidskrifter Hennes testade i början av 2000-talet att 
halverade formatet på sin tidskrift så att den lättare skulle få plats i handväskan, 
men 2004 återgick de till sitt standard format. Skälet till det sägs vara att 
annonsörerna inte var så förtjusta i det mindre formatet. Jais-Nielsen (2004) 
fortsättar att förklara att formatet är bland det första som bestäms för en ny 
tidskrift, det blir en del av tidskriftens image. Hon skriver att ett format som är lite 
bredare än A4 associeras med magasin, ett mindre format för tankarna till 
kulturtidskrift och de större formaten är oftast bildtidningar. 
 
Heine (2005) skriver att det första man ser på en trycksak är omslaget eller 
pärmen. Format som man uppfattar som ”stort”, ”för stort”, ”för litet” eller i bästa 
fall ”lagom” är bara halva sanningen när man bara ser framsidan av en trycksak. 
Heine påpekar att formatet prövas först i läsformatet dvs. i uppslaget. Det som 
man uppfattade som brett är nu ännu bredare eftersom formatet ses i sin dubbla 
storlek. Proportionerna är i uppslaget helt annorlunda från en enskild sidas. 
 

”…trycksaker är visuellkommunikation och val av format får inte 
bli slentrian. Formatet ska ge trycksaken identitet.” 

Heine, 2005, s.225 
 
Pappret på tidskriften påverkar imagen, Jais-Nielsen (2004) säger att generellt kan 
man säga att ju oftare tidskriften kommer ut desto tunnare är pappret. Hon 
beskriver att man skickar ut olika signaler med hjälp av pappret. Kulturtidskrifter 
använder sig av matta papper vill signalera mycket läsning och bildtidningar 
använder sig av bestruket eller glättat papper för att bildåtergivningen ska bli så bra 
som möjligt. Känslan som man vill få fram genom formgivningen kan förhöjas 
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med hjälp av tunt, tjock, matt eller blankt papper. Dagstidningar brukar ha extra 
tunt papper medan exklusiva magasin har högblanka omslag. 
 

”Valet av papper påverkar direkt trycksakens känsla och utseende 
och kan vara avgörande för trycksakens kommunikativa 
budskap… Känsla och utseende påverkas i första hand av tre 
saker: papprets yta, färgton och tjocklek.”  

 Johansson, Lundberg, Ryberg, 2006, s.303-304 
 
Hellmark (1998) skriver att om kontrasten mellan bokstävernas svärta och 
papprets ljusa yta dämpas något så blir texten mer lättläst. Hellmark påpekar att 
textböcker helst inte ska tryckas på vitt papper utan på papper som är lätt tonat i 
gult, beige eller grått. Han fortsätter att skriva att ytan på pappret också spelar stor 
roll, ytan ska var matt för att glansigt papper stör läsningen eftersom det blir 
reflexer i glättat papper. När man väljer papper ska gramvikten på pappret 
anpassas till bokens storlek. Hellmark skriver att stort format kan ha tjockare 
papper och ett litet format ska ha tunnare papper. Johansson, Lundberg och 
Ryberg (2006) skriver att det går även att kompromissa om text och bild är lika 
viktigt. Man kan då använda ett matt bestruket papper som ger god bild- och 
textåtergivning. 
 

”Boken är ju inte bara en sak för ögat utan också för andra sinnen; 
man väger den i handen, bläddrar i den, luktar på den osv.” 

Hellmark, 1998, s.33 
 

3.10 Redesign 
Ordet redesign betyder att göra om eller se över en grafisk form, i detta fall en 
tidskrifts. Men de flesta designkonsulter verkar eniga om att det handlar om så 
mycket mer än det, skriver Jais-Nielsen (2004). Tidskrifter är både form och 
innehåll, där den grafiska formen ska spegla innehållet som är den redaktionella 
idén. Om man börjar fundera över hur innehållet ska förändras så följer 
automatiskt ett nytt eller annorlunda sätt att tänka i formen. 
 
Jais-Nielsen (2004) beskriver att om man gör om sin tidskrift för ofta kan det vara 
en fara för identiteten och varumärket. Tidskriften ska ligga steget före läsarna och 
man bör då och då fundera över tidskriftens uppdrag och fråga sig vilken 
tidskriftens redaktionella idé är, vad tidskriften står för, hur väl man lever upp till 
det, om det går att bli bättre, om den grafiska formen lever upp till innehållet, och 
hur konkurrensen ser ut. Hur mycket man förändrar beror på syftet. Jan Tillberg 
(2006) menar att om man ändrar för mycket på samma gång i en tidskrift kan 
läsaren känna sig lite osäker. Ofta behövs inte så mycket förändring för att läsaren 
ska uppfatta att någonting har hänt. 
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3.11 Presentation av de utvalda tidskrifterna  
3.11.1 Cosmopolitan  

”Att tilltalas av Cosmopolitan handlar egentligen inte om hur 
gammal du är eller var du bor - att vara en Cosmo-tjej handlar 
om ett sätt att vara. Den svenska Cosmo-tjejen är oftast mellan 
20-30 år och kan bo var som helst i Sverige. Hon är intelligent, 
oberoende och hon har siktet inställt på att lyckas - i karriären, i 
det sociala livet och med sina förhållanden till vänner, familj och 
sin partner. Sex, relationer och shopping är viktigt i hennes liv. 
Hon lägger ner betydligt med pengar på kläder, 
skönhetsprodukter, parfym, kroppsvård och nöjen än 
genomsnittstjejen. ” 
 
”Cosmopolitan-läsaren vet att vägen till självförverkligande går 
genom att ha kul, ta hand om sig själv och må bra - vare sig det 
gäller jobb och pengar eller kärlek och relationer. Kort sagt - 
Cosmo-läsaren är den typiska 2000-talskvinnan.” 

http://www.cosmopolitan.se/cosmopolitan/lasarprofil.asp?kategoriID=1
 
Tidningsbutiken (2007) skriver att tidskriften utkommer med 12 nummer per år 
och har blivit en succé i Sverige på grund av att den tar upp de ämnen som kvinnor i 
den målgruppen finner intressanta.  
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att Cosmopolitans omslagstjejer ofta är internationella 
supermodeller, popstjärnor eller tv-serieskådisar. Jais-Nielsen (2004) skriver att 
tidskriften känns och är väldigt amerikansk i formen då den använder sig av mycket 
av det mesta som färger, typsnitt och bilder. Alla internationella utgåvor av 
Cosmopolitan måste rätta sig efter vissa reglar som amerikanska Cosmopolitan har 
bestämt. Modellen på omslaget måste t.ex. alltid stå i en viss pose.  
 

3.11.2 Hennes 
”…månadsmagasinet som ger dig smarta svar på allt från mode 
och skönhet till karriär och hälsa. Hennes uppdaterar dig i allt 
från senaste trenderna i mode och make up (plus var du hittar det 
till sjysta priser – och dessutom ofta hur du kan fixa looken själv!) 
till bästa tipsen som gäller dig och din karriär, vare sig du klättrar 
på karriärstegen eller ”bara” vill landa drömjobbet, hemma i 
Sverige eller utomlands. 
 
Vi skriver om relationer som handlar om mer än sex – mer kärlek 
än one night stand. Fantastiskt sex i all ära – men visst är det rätt 
bra om relationen funkar på fler plan än i sängen? Hennes ska 
både röra och beröra. Vi blandar reportage om stora viktiga 
ämnen med de senaste trenderna från catwalken – och intervjuer 
med spännande och aktuella kändisar med reportage om tjejer 
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som är som du, som lever vanliga vardagsliv och har en historia 
att berätta. Vi engagerar våra läsare – i det vi skriver naturligtvis, 
men också med tävlingar utöver det vanliga. Som att skriva en bok 
som blir publicerad, eller en erotisk novell, eller att designa ett 
smycke eller drömtrosorna. Är du intresserad av den sortens 
tävlingar så är Hennes tidningen för dig! Hjärta, själ, flärd OCH 
hjärna. Yta OCH innehåll.”  

http://www.tidningenhennes.se/hs/sida.aspx?id=481
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att Hennes är en svensk tidskrift som vänder sig till 
tjejer mellan 20 – 35 år. Tidskriften har en historia som börjar 1945 med helt annat 
namn. Namnet har ändrats några gånger men 1963 blev det Hennes. Den lades ner 
1977 och återuppstod 20 år senare. Hennes har ordning och reda i typografi och 
layout. På omslaget är puffarna i ordnade rader och bilden visar bara ett ansikte. 
Tidningsbutiken (2007) skriver att tidningen utkommer med 12 nummer per år. 
 
3.11.3 Plaza Kvinna 

 
”Plaza Kvinna är ett kvinnomagasin om främst mode, relationer, 
hälsa och skönhet. Här finns också mat, dryck, resor, film, teknik 
och seriösa dokumentärer om livets sorge- och glädjeämnen. 
Tidningen har en internationell prägel med trender både från den 
svenska och utländska scenen. Här möter du personer som 
kommer från världens alla länder. Läsaren ska känna igen sig 
samtidigt som tidningen bjuder på nya spännande upplevelser. 
Plaza Kvinna är tidningen för dig som vill läsa om glamour, men 
som ändå har krav på kvalitet och tycker om att ligga steget före. 
Utkommer med 12 nummer per år.” 

http://tidningsbutiken.se/tidningen-plaza-kvinna.asp

3.11.4 VeckoRevyn 

På VeckoRevyns hemsida (2007) skriver de att VeckoRevyns målgrupp är tjejer i 
åldern 18-25. Tidskriften grundades 1935 av Albert Bonnier. VeckoRevyn 
utkommer varannan vecka och max 30 % av innehållet består av annonser.  

”Genom åren har VeckoRevyn genomgått flertalet 
förvandlingsstadier. Från början var det en månadstidning för 
hela familjen. Under 40- och 50-talet blev det en novelltidning, för 
att under 60- och 70-talet återgå till att vara en ungdomlig 
familjetidning. 1977 gjordes tidningen om och har sedan dess varit 
en ungdomstidning.” 

http://www.veckorevyn.com/vilka_ar_vi/om_veckorevyn/
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att VeckoRevyn tar upp ämnen som kläder, smink, 
relationer och mycket sex. Jais-Nielsen (2004) beskriver VeckoRevyn som svalare 
med mer struktur, luft och mer enhetlig typografi än t.ex. Cosmopolitan. 
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Tidningsbutiken (2007) skriver att tidskriften utkommer med 26 nummer per år.  
 
 
3.11.5 SOLO 

 
”SOLO är en utpräglad feel good-tidning som bjuder på 
kändisintervjuer, spännande livsöden, relationsreportage och 
inspirerande artiklar om personlig utveckling. Varje nummer 
innehåller dessutom hela 50 sidor mode och skönhet. Denna 
uppskattade kombination har gjort SOLO till en stor succé med 
kraftigt ökande upplaga! Dessutom får alla, även prenumeranter, 
en trevlig present i varje nummer! Utkommer med 12 nummer per 
år.” 

 http://tidningsbutiken.se/tidningen-solo.asp
 

3.12 Analys av tidskrifterna 
Logotypen 
En logotyp på en tidskrift sitter nästan alltid uppe i vänstra hörnet eller möjligtvis centrerad i 
överkant om det är ett kortare namn. Detta beror främst på att den ska synas ordentligt i 
tidningshyllan där de bara syns delvis (Eva Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitans logotyp är centrerad och ligger i tidskriftens överkant. Den 

sträcker sig nästan över hela tidskriftens bredd. 
 

• Hennes logotyp är centrerad och ligger i tidskriftens överkant, den är även 
utfallande.  
 

• Plaza Kvinnas logotyp är centrerad och ligger i tidskriftens överkant. Den 
sträcker sig nästan över hela tidskriftens bredd.  
 

• VeckoRevyns logotyp ligger uppe i tidskriftens vänstra hörn. Den sträcker sig 
över en tredjedel av tidskriftens bredd. 
 

• SOLOs logotyp är centrerad och ligger i tidskriftens överkant. Den sträcker sig 
nästan över hela tidskriftens bredd.  

 
   
Omslagsbilden, porträtt 
Livsstilsmagasinen för kvinnor använder sig alltid av en kvinna som tittar in i kameran och 
nästan alltid ler. Att kändisar nästan blivit obligatoriska på omslagen kan man förstå då 
tidskrifterna tjänar på det genom att de får större upplagor. Det är närbilder som man oftast 
ser på livsstilsmagasinen för kvinnor, men även halvfigur används. Många tidskrifter 
använder sig av en kändis på omslaget, men ju bredare målgrupp en tidning har, desto 
”vanligare” människa syns på omslaget (Eva Jais-Nielsen, 2004). 
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• Cosmopolitan har en tredjedelsbild på en kändis, i detta fall Scarlett 
Johansson. Hon tittar in i kameran och ler smått. Modellen är centrerad och 
huvudet skymmer mitten av logotypen. 
 

• Hennes har en halvbild på en ”vanlig” tjej. Hon tittar in i kameran och ler. 
Modellen är centrerad. 
 

• Plaza Kvinna har en halvbild på en kändis, i detta fall Izabella Scorupco. Hon 
tittar in i kameran, har en stängd mun men ser ändå glad ut. Modellen är 
placerad till höger, och huvudet skymmer halva logotypen.  
 

• VeckoRevyn har en halvbild på en kändis, i detta fall Britney Spears. Hon 
tittar in i kameran, ler inte.  Modellen är centrerad. 
 

• SOLO har en halvbild på en kändis, i detta fall Carmen Electra. Hon tittar in i 
kameran och ler smått. Modellen är centrerad. 

 
 
Puffar 
Att läsaren ska få känslan av att hon får mycket för pengarna är viktigt för många 
tidningsmakare. Den känslan kan hon få genom att det finns så många puffar (textsnuttar) 
som möjligt på omslaget. Även tonplattor, stjärnor med extra budskap och små bilder av 
olika slag används flitigt av samma anledning. Även fysiska attiraljer, såsom pocketböcker, 
krämer, cd-skivor, smycken och liknande, ska man få med tidningen nuförtiden. Stora siffror 
tyder även på bra försäljning (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan har 10 puffar på omslaget. De använder sig av en färgplatta 

bakom en puff, och en rund färgplatta bakom en annan puff. De har även en 
rund platta i form av en bild av något som ser ut som en klick nagellack, i den 
finns också en puff. Det finns 3 tal som inte är större än texten i puffarna.  
 

• Hennes har 9 puffar på omslaget. De använder sig av en tonplatta som ligger 
snett i nederkant över tidskriftens bredd. En tonad blomma används också i 
kontakt i tonplattan till vänster. Det finns 2 tal, men de är inte större än texten 
i puffarna. Med tidskriften fick man en avrivbar kupong till ett gratis schampo 
som satt på framsidan. 
 

• Plaza Kvinna har 11 puffar på omslaget. De använder sig av en tonplatta i 
nederkant över tidskriftens bredd. De har 2 tal, varav den ena är betydligt 
större än texten i puffarna. 
 

• VeckoRevyn har 10 puffar på omslaget. De använder sig av en färgplatta i 
nederkant över tidskriftens bredd. En rund färgplatta används uppe i vänstra 
hörnet tillsammans med en puff. Det finns 2 tal som inte är större än texten i 
puffarna. Med tidskriften fick man en extra tidning.  
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• SOLO har 15 puffar på omslaget. De använder sig av en smal tonplatta i 

nedekant över tidskriftens bredd. En stjärna används i vänsterkant 
tillsammans med en puff. Det finns 5 tal som inte är större än texten i 
puffarna. Med tidskriften fick man ett gratis solpuder.  

 
 
Innehållssida 
Främsta funktionen med innehållssidan är att informera läsaren om innehållet. Många 
tidskrifter delar upp innehållet över två enkelsidor för att få plats med mer annonser. Själva 
innehållsförteckningen kan ordnas på olika vis, ibland sätts artiklarna i den ordningen som 
de återfinns i tidskriften. Andra varianter är att ordna innehållet efter de olika avdelningar 
som tidskriften har. Ofta lyfts vissa artiklar fram genom små bilder eller utsnitt från bilder 
många gånger bara i dekorativt syfte (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan har bara innehållssidan över en sida. De ordnar innehållet 

efter de olika avdelningarna som de har. De lyfter även fram artiklar genom 
mindre bilder på personer och saker. 
 

• Hennes har delat upp innehållssidan i två enkelsidor. De ordnar innehållet 
efter de olika avdelningarna som de har. De lyfter även fram artiklar genom 
mindre bilder på personer och saker. 
 

• Plaza Kvinna har bara innehållssidan över en sida. De ordnar innehållet efter 
de olika avdelningarna som de har. De lyfter även fram artiklar genom 
mindre bilder på personer och saker. 
 

• VeckoRevyn har bara innehållssidan över en sida. De ordnar innehållet efter 
de olika avdelningarna som de har. De lyfter även fram artiklar genom 
mindre bilder på personer och saker.  
 

• SOLO har bara innehållssidan över en sida. De ordnar innehållet efter de 
olika avdelningarna som de har. De lyfter även fram artiklar genom mindre 
bilder på personer och saker. 
 
 

Ledare 
Ledaren ligger ofta i början av tidskriften. Ledaren avslutas ofta med en handskriven 
signatur. Vanligt i ledaren är en bild på chefsredaktören och även en signatur (Moser, 2003, 
Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitans ledare ligger på sida 16, innan dess har det varit annonser, 

innehållssida och en plocksida. De använder sig av en bild på 
chefsredaktören och även en signatur. 
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• Hennes ledare ligger på sida 14, innan dess har det bara varit annonser. De 
använder sig av en bild på chefsredaktören och även en signatur. 
 

• Plaza Kvinnas ledare ligger på sida 17, innan dess har det varit annonser, 
innehållssida, redaktionsruta, läsarbrev och innelista. De använder sig av en 
bild på chefsredaktören och även en signatur. 
 

• VeckoRevyns ledare ligger på sida 8, innan dess har det varit annonser, 
innehållssida och redaktionsruta. De använder sig av en bild på 
chefsredaktören. 
 

• SOLOs ledare ligger på sida 11, innan dess har det varit annonser och 
innehållssida. De använder sig av en bild på chefsredaktören och även en 
signatur. 
 

Plocksidor 
Dessa sidor kallas även produktsidor, de kan innehålla smink, skor, kläder, 
inredningsdetaljer. Utöver bilderna så finns olika små citat och underfundiga texter till 
bilderna. Sidorna kan finnas både långt fram i tidskriften men även längre bak (Jais-
Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitans plocksidor hittar vi i början med 6 sidor och i mitten hittar vi 

8 sidor. 
 

• Hennes plocksidor finns i anslutning med avdelningsstarterna. Här finns 
kortare texter ihop med en blandning av frilagda bilder och vanliga bild. 
 

• Plaza Kvinnas plocksidor hittar vi i början med 2 sidor, i mitten finns 4 sidor, 
och i slutet hittar vi 1 sida. 
 

• VeckoRevyns plocksidor hittar vi i början med 2 sidor.  
 

• SOLOs plocksidor hittar vi i början, i mitten och i slutet. I slutet fanns det 
betydligt fler sidor, 9, än i början och mitten. 

 
Mitten 
För att tydligt markera att mittsektionen börjar så väljer många tidskrifter att lägga 
coverstoryn (artikeln som utgör underlag för omslaget) här. (Jais-Nielsen, 2004)  
 
• Cosmopolitans coverstory hittar vi strax före mitten. 

 
• Hennes har ingen coverstory, omslagstjejen finns inte med i tidskriften. 

 
• Plaza Kvinnas coverstory hittar vi i början av tidskriften. 
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• VeckoRevyns coverstory hittar vi strax efter mitten. 

 
•  SOLOs coverstory hittar vi i början av tidskriften. 

 

Bakvagnen  
Innehållet i den så kallade bakvagnen kan var recensioner, kalendarier, debatt, korsord och 
pyssel. I slutet av tidskriften brukar det finnas en nästa nummer- sida, den utformas ofta 
som ett omslag med bilder och puffar (Jais-Nielsen, 2004).  
 
• Cosmopolitan bakvagn består av resereportage, horoskop och ”nästa 

nummer”-sida. Sista sidan består av något som liknar ett slutord. 
 

• Hennes bakvagn är kort och börjar med tävlingssidor. Sen kommer 
inköpslista, korsord, horoskop och små annonser. Sista sidan i tidningen är 
ett ”nästa nummer”-sida som är utformad som ett omslag. 
 

• Plaza Kvinnas bakvagn börjar med Tv-, musik-, film- och boksidor. Sen 
kommer horoskopet och ett korsord. Sista sidan är en ”nästa nummer”-sida 
som ser ut som ett omslag. 
 

• VeckoRevyns bakvagn börjar med film-, musik- och boksidor. Sen kommer 
horoskop, krönika, korsord, små annonser och plocksida. Sista sidan är en 
”nästa nummer”-sida.  
 

• SOLOs bakvagn består av plocksidor, inköpslista, ett kort reportage, kordord, 
horoskop, musik-, film- och böcker-sidor. Sista sidan består av en kort 
intervju. 
 
 

Layout 
Layouten ska tala om för läsaren var hon ska börja, hur hon ska fortsätta och var 
berättelsen slutar. 
Text kommer nästan alltid bäst till sin rätt med så få avbrott som möjligt – det vill säga när 
text och bild separeras. Man ska tydligt se var texter börjar och slutar (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan. Man ser tydligt var artikeln börjar genom att bilden är stor 

och rubriken sitter direkt under bilden. Avslutningen på artikeln är mer 
otydlig, man vet inte riktigt om artikeln fortsätter på nästkommande sida.   
 

• Hennes. Man ser tydligt var artikeln börjar genom rubriken och ingressen. 
Textflödet är tydligt och pilar berättar att det fortsätter. Artikeln avslutas med 
en fyrkant som berättar att det är slut.   
 

 41



• Plaza kvinna. Artikeln har en tydlig början och man förstår text flödet genom 
en liten pil som berättar att det fortsätter. Citaten ligger skild från texten. 
Artikeln slutar med en fyrkant som betyder att det är slut. 
 

• VeckoRevyn. Man ser tydligt var artikeln börjar för att rubriken är stor och 
tydlig, men slutet är lite otydligt för att layouten är förändrad på sista sidan. 
Texten avbryts med citat som sträcker sig över två spalter vilket gör det 
otydligt var texten fortsätter. 
 

• SOLO. Man ser tydligt var artikeln börjar genom att rubriken är stor i 
överkanten. Däremot är slutet på artikeln väldigt otydligt. Det är svårt att 
förstå om vissa texter är brödtext eller bildtext. 

 
Marginaler 
Foten är störst då det ska få plats med pagina och tidskriftens namn och det aktuella 
numret. Dock är det vanligt med avvikelser från dessa traditionella marginalbestämmelser 
gällande tidskrifter. De använder ibland extra mycket luft i överkant (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan har valt att ha mest luft i överkant, och näst mest luft i 

nederkant. Inner- och yttermarginalerna är lika små. Pagina finns i yttre 
nederkant, och tidningens namn och nummer står även här. Men t.ex. 
plocksidor använder de sig av en annan marginal och de blandar fritt. 
 

• Hennes har valt att ha mest luft i överkant, minst luft i nederkant och inner- 
och yttermarginalerna är i stort sett lika breda. Pagina finns i yttre nederkant, 
här står även tidskriftens webbadress. Tidningens namn och vinjett står i 
yttre överkant. 
 

• Plaza Kvinna har valt att ha mest luft i överkant, och näst mest luft i 
nederkant. Inner- och yttermarginalerna är likadana. Pagina finns i yttre 
nederkant, och tidskriftens namn och nummer står även här. De använder 
sig av en förenklad logotyp tillsammans med vinjett i yttre överkant.  
 

• VeckoRevyn har valt att ha lika mycket luft överallt. Pagina och tidskriftens 
namn finns i yttre nederkant. De använder sig av en förenklad logotyp 
tillsammans med vinjett i yttre överkant.  
 

• SOLO har valt att ha lika mycket luft i över- som i nederkant. Inner- och 
yttermarginalerna är även dem likadana. Det är små skillnader mellan 
marginalerna. Pagina finns i yttre nederkant, och tidskriftens namn och 
vinjett står i yttre överkant. 
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Luft 
Precis som allt levande behöver luft för att andas måste texten ha luft för att kunna läsas och 
layouten måste ha luft för att de olika delarna ska gå att urskilja. (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan. Näst intill obefintligt med luft mellan rubrik och brödtext. 

Spalterna är lätt att urskilja från varandra.  
 

• Hennes. Man skiljer lätt spalterna från varandra. De använder sig av mycket 
luft i överkanten. 
 

• Plaza Kvinna. Det är lätt att skilja spalterna fån varandra. De har extra luft i 
överkant. Luften mellan bild och brödtext är mindre än mellan spalter. 
 

• VeckoRevyn. Lika mycket luft mellan spalter som mellan spalt och bild. Vid 
frilagda bilder är luften nästintill obefintlig.     
 

• SOLO. Luften mellan de olika elementen är nästintill obefintlig. 
 

Form 
I tidskrifter och magasin används främst rektangeln och kvadraten av de geometriska 
grundformerna. Detta tydliggörs genom tidskriftens format, spalter och bildformat, och 
eftersom det mesta i en tidskrift är fyrkantigt så kan ett effektivt sätt att skapa dynamik och 
uppmärksamhet på, vara att välja en avvikande form på ett objekt. (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan blandar avvikande former med rektangulära former, och de 

använder sig av ungefär lika mycket av varje.  
 

• Hennes använder främst rektangulära former. De har brutit av med några få 
mindre avvikande former.  

• Plaza Kvinna använder sig framförallt bara av rektangulära element. De 
bryter av med citaten som har en rundare form.  
 

• VeckoRevyn har använt sig av en avvikande form, som är i form av några 
frilagda bilder. De övriga elementen är rektangulära. 
 

• SOLO använder sig främst av rektangulära former, men de har även en 
frilagd bild. De rektangulära bilderna är roterade en liten bit år något håll. 

 
Färg 
I en layout kan färger användas i flera olika syften. Såhär beskriver Jais-Nielsen (2004) det:  
För att fånga uppmärksamheten och lyfta fram eller märka ut viktiga delar av texten. 
För att få layouten att hänga ihop. 
För att öka tydligheten och attraktionsvärdet. 
 

 43



• Cosmopolitan använder sig av främst en färg som märker ut olika delar från 
brödtexten. En annan färg finns också på några få mindre element.  
 

• Hennes märker ut delar som inte hör till brödtexten genom att lägga en 
färgplatta bakom. Färgen är tagen från fotografiernas färg. Mindre element 
har en annan avvikande färg. Dessa färger används på varje sida vilket ger en 
helhet till artikeln. 
 

• Plaza Kvinna använder sig av en färg som används i mellanrubriker och som 
färgplatta bakom texter som inte hör till brödtexten. Ett element som märker 
ut citatet är i samma färg. 
 

• VeckoRevyn använder sig av tre färger. En färg fungerar som ram runt alla 
sidor, En färg används till den stora rubriken och till en färgruta med text 
som inte hör till brödtexten. Den sista färgen används i citat, mellanrubriker 
och fakraruta.  
 

• SOLO använder sig av två färger i form av stora färgplattor som tar upp 
större delen av sidorna. Utöver det så använder de sig av tre olika 
rubrikfärger, som skiljer olika delar från varandra. 
 

Storlek 
Något ovanligt stort eller ovanligt litet lockar uppmärksamhet, men ofta arbetar man med 
textstorlek efter funktion. För många olika storlekar i text och bild ger lätt ett rörigt intryck, 
särskilt om det är liten skillnad mellan storlekarna, det är effektivare med tydlig kontrast. 
Om man vill skapa en känsla av lugn och stillsam rytm så arbetar man i större utsträckning 
med homogena storlekar (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan använder sig av två olika storlekar på bilderna.    

 
• Hennes använder sig av lika stora bilder som är utfallande över en hel sida.  

 
• Plaza Kvinna använder sig av stora bilder rakt igenom. Alla är utfallande. 

 
• VeckoRevyn har på en sida många små bilder i olika storlekar, med liten 

storlekskonstrast.  
 

• SOLO använder sig av olika storlekar på bilderna med liten storlekskontrast. 
 

Kontrast 
Genom betoning av ett visst element skapar man en ingång i layouten, och med kontrast 
skapar man framförallt tydlighet i typografin. Man kan ge kontrast i luft, storlek, styrka, 
form, placering och även i struktur och mönster. Text och bild som omges av mycket luft lyfts 
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fram tydligare, ljusa färgtoner kan ställas mot mörka och kalla mot varma (Jais-Nielsen, 
2004).  
 
• Cosmopolitan använder sig av en ljus färg genom hela artikeln detta bryts av 

med svärtan i rubrikerna.  
 

• Hennes använder sig av mycket kontrast. Bilderna är mörka och texten ligger 
på en vit bakgrund. Citatet som fungerar som en rubrik skiljer sig från 
brödtexten genom storleken. Texterna som inte hör till brödtexten är 
utmärkta med en mörk färgplatta som står i kontrast till den vita 
bakgrunden. 
 

• Plaza kvinna använder sig av stor kontrast mellan bild och text. 
 

• VeckoRevyn använder sig av två kontrastfärger i olika element. Nästan alla 
bilder är lika stora.  
 

• SOLO använder sig av kontrastfärger. Bilderna ligger överlappande och ger 
ingen kontrast.  

 
 
Samstämmighet 
Bilder på samma tema, även om de är i olika storlekar, skapar samstämmighet. Upprepning 
av ett element som går igen som en röd tråd skapar samstämmighet, men för att motverka 
enformighet kan man variera placering av något element (Jais-Nielsen, 2004). 
  
• Cosmopolitan använder sig av bilder med samma tema. En färg binder ihop 

sidorna. Bilderna ligger likadant genom artikeln. 
 

• Hennes använder sig av bilder med samma tema. En färg binder ihop 
sidorna. Bilderna ligger likadant genom artikeln. 
 

• Plaza Kvinna använder sig av bilder med samma tema. En färg binder ihop 
sidorna. Bilderna ligger likadant genom artikeln. 
 

• VeckoRevyn använder sig av bilder med samma tema. En likadan ram runt 
sidorna används genom hela artikeln. De använder sig av två färger genom 
hela artikeln. De varierar placeringen av bilder genom hela artikeln.  
 

• SOLO använder sig av bilder med samma tema. De använder sig av två färger 
genom hela artikeln. De varierar placeringen av bilder genom hela artikeln.  
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Artikelstarten 
Artikelstarten har till uppgift att visa att något nytt startar. Det är ett såkallat 
öppningsuppslag som ska fånga läsarens intresse. I regel så startar en längre intervju eller ett 
stort reportage på ett uppslag med en stor bild (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitans artikelstart börjar med en porträttbild som sträcker sig över en 

tredjedel av sidan. Rubriken ligger under bilden, och under den finner vi två 
spalter med ingress och brödtext. Artikelstarten börjar på en högersida. 
 

• Hennes artikelstart börjar med tre bilder och en rubrik snett över sidans mitt. 
Ingressen finner vi under rubriken som tar upp en fjärdedel av sidan. 
Artikelstarten börjar på en högersida.  
 

• Plaza Kvinnas artikelstart börjar med en utfallande porträttbild över ett 
uppslag. Rubriken sträcker sig över hela uppslaget, i nederkant. Ingressen 
finner vi också här uppe till vänster. 
 

• VeckoRevyns artikelstart börjar med en porträttbild som tar upp halva sidan, 
ovanpå ligger rubriken med en färg som bryter av mot bilden. Resten av sidan 
är uppdelad i tre spalter, den första spalten innehåller ingress och i de andra 
två börjar brödtexten. Artikelstarten börjar på en vänstersida.  
 

• SOLOs artikelstart börjar med en rubrik i toppen som tar upp en tredjedel av 
sidan, och en frilagd bild till höger som sträcker sig över hela sidans längd. 
Under rubriken finner vi ingressen över två spalter, och under det börjar 
brödtexten som finns i två spalter. Artikelstarten börjar på en vänstersida.   
 

Avdelningsstarter och vinjetter  
I en tidskrift kan vinjetterna enbart bestå av text men de kan även innehålla färgplattor, 
linjer osv. Man bör ha en särpräglad avdelningsstart till olika delar i tidningen. De speciella 
inslagen är separerade från resten av tidskriften och är utmärkande av en egen 
avdelningsstart (Moser, 2003, Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitan avdelningsstarter är svåra att urskilja. En avdelningsstart ser ut 

som en plocksida med färgplattor, frilagda bilder och kortare texter. De är 
inte konsekventa i sina vinjetter, utan använder olika färger och storlekar.  
 

• Hennes avdelningsstarter ser likadana ut. De liknar en plocksida med 
färgplattor, frilagda bilder och kortare texter. Efter avdelningsstarten är 
vinjetten mindre och diskretare. 
 

• Plaza Kvinna har inte avdelningsstarter till alla sina avdelningar. I vinjetterna 
är tidskriftens namn förkortat, de är små och diskreta och de använder 
vinjetterna konsekvent. 
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• VeckoRevyn avdelningsstarter är svåra att urskilja. En avdelningsstart ser ut 

som en plocksida med färgplattor, frilagda bilder och kortare texter. 
Vinjetterna är konsekventa men byter färg mellan olika avdelningar.  
 

• SOLOs avdelningsstarter går inte att urskilja. Vinjetterna är små och diskreta 
och används konsekvent i hela tidskriften.  
 

Rubriker 
Läsbarheten åsido sätts ofta när det kommer till rubrikerna eftersom det ofta handlar bara 
om några få ord. Kontrast är det viktigaste när man vill att rubriken ska få uppmärksamhet. 
Rubriken kan vara extremt stor och på så sätt bli iögonfallande men även en liten rubrik 
med mycket luft omkring sig drar blickarna till sig. Även färg ger en bra kontrast till 
rubriken om resten av typografin är svart (Jais-Nielsen, 2004). 
 
• Cosmopolitans rubrik är ljus och ligger på en ljus bakgrund, den sträcker sig 

över sidans bredd men tar inte upp så mycket plats.  
 

• Hennes rubrik står i kontrast till bakgrund och sträcker sig över hela sidans 
bredd.  
 

• Plaza Kvinnas rubrik sträcker sig över ett uppslag och står i kontrast till 
bakgrunden. 
 

• VeckoRevyns rubrik står i färg och står i kontrast till bakgrunden. Den är på 
två rader men tar inte upp så mycket plats. 
 

• SOLOs rubrik är över två rader och sträcker sig över hela sidans bredd. Den 
tar upp en tredjedel av sidan och är i en färg. 

 
Stora Citat 
Typiskt för tidskrifter är uppförstorade citat. Funktionen med dessa citat är att få läsaren att 
stanna upp och vilja läsa mer, dekorera en tung textmassa och att knyta ihop layouten till en 
helhet. Placeringen av citaten kan vara i en bild, i textspalten eller utan för spalten (Jais-
Nielsen, 2004).  
 
• Cosmopolitans citat syns dåligt då det är litet och ligger lite i skymundan, 

utan luft runt om sig.  
 

• Hennes citat ligger i topp i form av en rubrik. Den syns tydligt eftersom den 
har gott om luft runt omkring sig och är i ”rubrikstorlek”. 
 

• Plaza Kvinnas citat ligger alltid överst i en spalt. Citatet märks ut av ett 
element i färg.  
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• VeckoRevyns citat är satta i en färg. Den ligger mitt i brödtexten, över två 

spalter.  
 

• SOLO har inga citat i denna artikel. 
 

Typografi 
Hellmark (1998) skriver att det är antikvan som lämpar sig bäst för brödtext i böcker och 
tidskrifter.  
En sanserif passar också bra till rubriker, mellan rubriker, ingresser och bildtexter.  
 
• Cosmopolitan använder sig av en sanserif i rubrikerna och i en del av 

brödtexten. Ingressen och en annan del av brödtexten är en serif. 
 

• Hennes använder sig av en serif (antikva) till rubrik och brödtext. De kortare 
texterna som inte hör till brödtexten är satta i en sanserif.  
 

• Plaza Kvinna använder av en serif i rubrik och brödtext. Ingress och citat är 
en sanserif. 
 

• VeckoRevyn använder sig av så kallad script (liknar handstil) i rubriken. 
Resten av artikeln är satt i en sanserif.  
 

• SOLO använder sig av en sanserif i både rubrik och brödtext, även andra 
korta texter som inte hör till brödtexten. 

 

Format och papper 
De flesta tidskrifter är runt A4-storlek, plus/minus några centimeter på bredden och/eller på 
höjden. Ett format som är lite bredare än A4 associeras med magasin. Valet av papper 
påverkar direkt trycksakens känsla och utseende och kan vara avgörande för trycksakens 
kommunikativa budskap… Känsla och utseende påverkas i första hand av tre saker: 
papprets yta, färgton och tjocklek (Jais-Nielsen, 2004, Johansson, Lundberg, Ryberg, 2006). 
 
• Hennes, Plaza Kvinna, Cosmopolitan och VeckoRevyn är i stor sett lika höga. 

 
• Solo är högre än de andra. 

 
• Solo och VeckoRevyn lite bredare än de andra. 

 
• Omslagspappret liknar varandra även inlagan. 
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3.13 Analys av intervjuer 
Vilka av dessa tidskrifter läser du och varför? 
 

- Jag har läst Plaza Kvinna, Cosmopolitan och Hennes. Jag tycker de är 
inspirerande. Det är kul att kolla på modebilder och läsa om kändisar. (Karin 
Svensson) 
 

- Jag läser Cosmopolitan. Jag antar att det är på grund av vana. Formatet är bra 
och innehållet oftast också bra. Men egentligen köper jag den bara för jag vill 
läsa något slappt. (Evelina Jonsson) 
 

- Jag läser VeckoRevyn, Cosmopolitan och Plaza Kvinna. Kändisskvaller och 
fina bilder intresserar mig. (Frida Mattsson) 
 

- Jag har läst Solo, VeckoRevyn och Cosmopolitan. Mode och skvaller 
intresserar mig. (Sara Vernersson) 
 

- Alla utom Plaza Kvinna. Jag läser Solo för att där är mycket att läsa och de 
drygar inte ut tidningen med så mycket reklam. Men det som intresserar mig 
är skvaller, kändisar och mode. (Johanna Lindgren) 
 

- Jag läser Hennes. Den innehåller mer blandat än de andra. (Lisa Mortensson) 
 

- Jag läser Solo, Cosmopolitan och Hennes. De ser exklusiva ut och är allmänt 
flashiga på omslaget. (Linda Holmström) 
 

Det är väldigt få som prenumererar. Vissa köpte inte tidskrifterna utan hade bara 
bläddrat i dem någon gång. De flesta hade en favorit, även om de läst lite olika 
tidskrifter. Många visste inte riktigt varför de egentligen läste tidskrifterna, utan 
fick fundera en längre stund.  
 

Bryr du dig om tidskriftens formgivning och vad är det som attraherar? 
 

- Nej, jag tror inte jag bryr mig om utseendet. Det är puffarna som lockar mig. 
(Karin Svensson) 
 

- Nej jag bryr mig inte, jag går efter vana. Men ett snyggt yttre går väl hem hos 
de flesta. Det mindre formatet attraherar mig. (Evelina Jonsson) 
 

- Jo lite, det får inte vara för plottrigt med för mycket puffar. En mognare 
utstrålning som Plaza Kvinna har tilltalar mig. (Pernilla Nilsson) 
 

- Ja, jag bryr mig om hur de ser ut, tycker om när de ser mer seriösa ut. (Sara 
Vernersson) 
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- Nej, de är ju ändå likadana allihop. Hennes sommriga omslag tilltalar mig. 

(Johanna Lindgren) 
 

- Ja, ett snyggt omslag tilltalar mig. Men alla tidningarna är så snygga så det är 
inte det som är avgörande för mitt köp. (Lisa Mortensson) 
 

- Ja, eftersom alla tidningarna har samma innehåll så väljer jag den som ser 
trevligast ut medan jag läser den. En tidning som ser billig ut tilltalar mig, 
men den måste vara snygg. (Linda Holmström) 
 

Många tyckte att form och innehåll var svårt att tala om var för sig. När de skulle 
prata om formen så gled de lätt in på innehållet. De flesta hade aldrig tidigare 
funderat över formgivningen på tidskrifterna. De hade även svårt att förklara vad 
de menade med ord som snyggt och seriöst, det är mer bara en känsla som de hade. 
Vi fick ställa flera frågor som egentligen betydde samma sak för att respondenten 
verkligen skulle börja fundera och fylla ut sina svar. När de väl började fundera 
ändrade de i vissa fall åsikt och sa emot sig själva. I många fall blev det som en aha-
upplevelse då de insåg att deras resonemang inte höll ihop.   
 

Tycker du att dessa tidskrifter liknar varandra och varför? 
 

- Ja. Alla handlar om samma sak. Omslagets puffar liknar varandra 
(innehållet), omslagstjejen är alltid skådis eller artist. (Karin Svensson) 
 

- Ja, Solo, VeckoRevyn och Hennes liknar varandra, och Cosmpolitan och 
Plaza Kvinna liknar varandra. Fast alla tidningar verkar ha samma innehåll, 
men de kanske riktar sig till olika målgrupper. (Sofie Karlsson) 
 

- Nej, de har olika seriositet. Det skiljer mellan färger, texter och bilder. 
(Evelina Jonsson) 
 

- Det känns som att tidningarna säljer på olika saker, men i slutändan är det 
ändå samma innehåll. Omslagen liknar också varandra. (Frida Mattsson) 
 

- Ja till en viss grad är både innehåll och form lika. (Pernilla Nilsson) 
 

- Ja, omslagen ser likadana ut. (Sara Vernersson och Johanna Lindgren) 
 

- Ja, Solo och VeckoRevyn liknar varandra då de är plottriga på omslaget, och 
Hennes och Plaza Kvinna liknar varandra då de är lite mer stilrena. 
Cosmopolitan kan också vara plottrig, men Solo och VeckoRevyn är värst. 
(Lisa Mortensson) 
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- Ja, alla tidningar ser exakt likadana ut! Om man tar bort namnet på tidningen 
så hade jag inte haft en aning vilken tidning jag tittade i. (Linda Holmström) 
 

Alla utom en av respondenterna var eniga om att tidskrifterna liknar varandra. 
Men även om de tyckte att de liknade varandra så var de ganska klara över de olika 
tidskrifternas åldersmålgrupp, men alla respondenter hade olika uppfattning om 
varje tidskrift. De hade svårt att tala om formgivningen inuti tidskriften, omslag 
och innehåll var betydligt enklare.  
 

Skulle du vilja se en ny formgivning/utseende på denna typ av tidskrift? 
 

- Nej det skulle jag inte vilja. Som det ser ut i dag så ser man vad det är för typ 
av tidning och ändrar man utseendet så passar det inte till denna genre. 
(Karin Svensson) 
 

- Ja skulle vilja ha en mer stilren tidning och inte så mycket puffar, gärna bara 
en bild. (Sofie Karlsson) 
 

- Spelar inte mig någon roll (Evelina Jonsson) 
 

- Det är viktigt att bilden på omslaget är bra. (Frida Mattsson) 
 

- Den ska se annorlunda ut, även innehållet. Det är svårt att ändra en utseende 
och fortfarande vara kvar i samma genre. (Pernilla Nilsson) 
 

- Skulle vara roligt med en tidning som stack ut lite och inte såg ut som alla de 
andra. Ett annorlunda omslag gjort av t ex tyg. (Johanna Lindgren) 
 

- På sätt och vis inte för utsidan speglar innehållet, vilket kanske är bra då de 
visar vilken genre det är. Det är i första hand innehållet som styr mitt val i 
vilket fall som helst. Men det är ju bra om alla inte är likadana så man kan 
hitta sina favoriter! (Lisa Mortensson) 
 

-  Ja, men bara det inte blir sämre än det som redan finns.(Linda Holmström) 
 

Få av respondenterna hade konkreta förslag på vad de egentligen ville ha. Många 
trodde att om man skulle ändra formen för mycket så skulle det se ut som en 
annan tidskriftsgenre. Några går enbart efter innehållet och bryr sig inte om 
formen. Mycket i formgivning handlar om smak. Vissa av respondenterna ville 
inte se någon förändring medan andra ville ha något som stack ut t.ex. en väldigt 
stilren formgivning eller något väldigt speciellt och nytänkande.    
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Övriga åsikter 
 

- ”… ibland kan jag överväga att ta en tidning om man får med någon kul 
present.” (Johanna Lindgren) 
 

- ”Om man får en pocketbok till som man hört talas om att den ska vara bra, 
och ibland får man dvd-filmer till också. Det kan jag falla för, om jag är sugen 
på en tidning men inte är har något specifikt krav så kan det mycket väl vara 
det som avgör, ja!” (Lisa Mortensson) 
 

- ”Den utsidan som jag vill ha ska vara ganska stilren och homogen i 
färgsättningen. Blir det för mycket färg och för mycket text runt den personen 
som finns på framsidan så tycker jag det ser kladdigt ut. Särskilt om det är en 
massa olika färger runt, det får gärna vara homogent!” (Lisa Mortensson) 
 

- ”Om det är två tidningar som ser ut att vara likadana, och man får något med 
den ena så tar man ju den!” (Linda Holmström) 
 

- ”Det är lite roligt om de lagt till något extra men utseendet får inte ta över! Det 
ska vara där, och man ska märka det utan att märka det!” (Linda 
Holmström) 
 

- ”Papperna får inte vara för hala, sträva eller tunna! Men papperna i dessa fem 
tidningar är helt ok.” (Linda Holmström) 
 

- ”Jag tycker nog om ganska speciella tidningar. När det nästan ser ut som om 
någon ritat något själv. Alltså något som egentligen inte har någon mening. T 
ex att det bara står två figurer nere i ena hörnet. Det har jag sett någon gång. 
Men de gör ingenting, de bara står där nere och tittar på varandra t.ex., men 
de har inget med resten att göra. De bara finns där på vissa sidor, också 
bläddra man vidare så har de rört på sig också gör de något annat på den 
sidan. Det tycker jag är roligt. När det egentligen inte har något med saken att 
göra, men de bara finns där.” (Linda Holmström) 
 

Nästan alla tyckte att tidskrifterna såg likadana ut, till form och innehåll. Därför 
kan en fysisk sak som man får med tidskriften vara avgörande för valet av tidskrift 
när hon står och väljer i affären. En av respondenterna hade funderat lite djupare 
över detaljer som hon tyckte skulle vara roligt att se i en tidskrift. 
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4.0 DISKUSSION   
 
Varför är livsstilsmagasin för kvinnor så likriktade och hur 
uppfattar målgruppen likheterna?  
 
Bakgrunden till denna forskning byggde på vår personliga åsikt att livsstilsmagasin 
för kvinnor är lika. Detta skulle vi sedan påvisa genom att analysera de olika 
tidskrifterna utifrån vår litteraturstudie och även utifrån vad respondenterna sa. 
Åtta av nio respondenter var eniga om att tidskrifterna liknade varandra, men 
ändå kunde de berätta vilken åldersmålgrupp de olika tidskrifterna såg ut att ha. 
Denna uppfattning av åldersmålgrupp stämde dock inte överrens med vad 
tidskrifterna själv hade beskrivit som deras åldersmålgrupp. Det är intressant att 
respondenterna tycker att dessa tidskrifter är så lika, både till innehåll och form, 
men de ser uppenbarligen en skillnad då de kan dela upp dem i åldersgrupper. 
Som Jais-Nielsen (2004) menar så finns det självklart skillnader mellan 
tidskrifterna, eftersom de vill visa att de är nischade åt något håll. Hur man väljer 
en tidskrift framför den andra kan ofta vara ganska oklart och Jais-Nielsen (2004) 
skriver att de som läser livsstilsmagasin lär vara de minst märkeslojala, de växlar 
mellan de olika titlarna. Detta ser vi i intervjuerna då respondenterna nämner att 
de läser flera av dessa tidskrifter. Jais-Nielsen (2004) menar att dessa tidskrifter 
konkurrerar med samma medel och kan nästan förväxlas med varandra. 
 

”Om man tar bort namnet på tidningen så hade jag inte haft en 
aning vilken tidning jag tittade i.” 

Linda Holmström, 2007 
 
I vår analys av tidskrifterna har vår personliga åsikt infriats då vi ser tydliga 
likheter mellan tidskrifterna. Som vi just beskrev så tyckte respondenterna även 
detta. De hade lättast för att prata om omslagen. På frågan om de tyckte att 
tidskrifterna liknade varandra så svarade många att de tyckte att omslagen liknade 
varandra genom puffarna och omslagstjejen. Jais-Nielsen (2004) beskrev också 
likheter genom omslagen där det alltid är en leende kvinna som tittar in i kameran, 
oftast en kändis. Genom vår tidskriftsanalys kom vi också fram till att alla 
tidskrifter har leende tjejer på omslagen, och alla utom Hennes hade en kändis. 
 
Jais-Nielsen (2004) skriver att kvinnor köper en tidskrift för att de känner igen den 
och är bekanta med den sedan tidigare. Några av respondenterna har en favorit 
bland dessa tidskrifter som de brukade köpa, det blev av vana som de köpte denna. 
Jan White (2003) skrev att igenkänning från nummer till nummer är viktig och 
slutsatsen som vi kan dra av detta är att så länge en tidskrift blir köpt så behöver de 
inte ändra utseende. Så länge läsaren köper tidskriften av vana så kommer den 
också hela tiden bli köpt. Vi funderar även på om det kan vara feghet från 
tidskriftsformgivarnas sida då de inte vågar ändra utseendet. Horst Moser (2002) 
skrev att alla tidskriftsgenrer skapar sin egen form så att tidningen direkt blir 
igenkänd i affären. Vi frågar oss då om det är dåligt att sticka ut? Då kommer man 
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synas i tidningshyllan, men vågar läsarna köpa den eller vill de hålla sig till det som 
de känner igen? 

 
”Of course you want to shine, and want the product to be exciting. 
But we all work too hard: we think that if we add a layer of visual 
fireworks to the piece, we`ll attract attention and glean higher 
readership. Yes, it´ll be noticed, but fore the wrong reason. Instead 
of depending on embellishments, we should trust the excellence 
and interest of the subject itself.”  

White, 2003, s. 217-218 
 

Livsstilsmagasin för kvinnor är en genre som sett likadan ut länge. Som exempel 
kan man ta VeckoRevyn som redan på 80-talet började närma sig formen för hur 
den ser ut idag. Eftersom genren sett ut såhär väldigt länge så är läsarna vana vid 
denna form. Om formen förändras så kanske läsarna tror att det är ett annat 
innehåll och tillhör en annan genre.  
 
Är målgruppen nöjd med utseendet eller vill de se något nytt? 

I våra intervjuer fick vi reda på att det var lika många som brydde sig om 
utseendet, som de som inte brydde sig alls. De som inte brydde sig gick istället efter 
innehåll, och utseendet var inte det som avgjorde köpet. Saker som kunde avgöra 
vilken tidskrift som de valde var bl.a. att de fick en fysisk sak med tidskriften. Jais-
Nielsen (2004) menar att attraktionsvärden utan tvivel höjs när man får med en 
fysisk sak som pocketböcker, smink och smycken. Genom vår tidskriftanalys fick 
vi också reda på att tre av våra fem utvalda tidskrifter lockade med en fysisk sak. 
 

”Om det är två tidningar som ser ut att vara likadana, och om 
man får något med den ena så tar man ju den!” 

Linda Holmström, 2007 
 
Många var nöjda med utseendet och ville att tidskrifterna skulle fortsätta att se ut 
som de gör. Respondenterna tyckte att om man skulle ändra för mycket i utseendet 
så skulle genren också förändras. Vi tror att läsarna tydligt vill se vilken genre som 
tidskriften tillhör. Jais-Nielsen (2004) menar att tidskrifter är både form och 
innehåll där den grafiska formen ska spegla innehållet. 
 

”…utsidan speglar innehållet, vilket kanske är bra då de visar 
vilken genre det är. Det är i första hand innehållet som styr mitt 
val i vilket fall som helst. Men det är ju bra om alla inte är 
likadana så man kan hitta sina favoriter!” 

Lisa Mortensson, 2007 
 

Jais-Nielsen (2004) skev att det finns olika anledningar till varför målgruppen är 
nöjd och köper tidskrifterna. T.ex. så kan det vara för att hon är intresserad av 
personen på omslaget. Läsaren ska känna att hon får mycket för pengarna, och det 
tror vi är en anledning till att de är nöjda.  
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Många av respondenterna har sagt att de vill se något nytt, men ändå fortsätter de 
att köpa dessa tidskrifter. Som vi nämnde tidigare så tror vi att så länge 
tidskrifterna blir köpta så kommer de inte ske något större förändring i deras form.  
 

”Oftare än vi tro fastställs en tidnings dagordning av lönsamhet – 
allt handlar om att maximera försäljningen. Detta betyder att 
nyskapande design och tidningsstånden inte håller sams, och 
kommersiell design kan likriktas och bli mindre riskbenägen.” 

Achcroft, Cap&Design nr 4, 2006, s.36 
 

Få av respondenterna hade konkreta förslag på förändring. Då de är så invanda i 
att tidskrifterna ser ut såhär så har läsarna svårt för att tänka sig in i något annat. 
Det handlar alltid om tycke och smak – något som är tilltalande för en person 
behöver inte vara tilltalande för någon annan. Några generella regler för vad som 
tilltalar är nästintill omöjligt att ge. Vissa respondenter sa att de ville se något nytt 
men inte visste exakt vad. En åsikt som kom fram var att hon ville se något nytt, 
bara det inte blev sämre än det som redan fanns. Vi blev positivt överraskade när 
en av respondenterna kom med ett konkret förslag. Respondentens tanke var att 
tidskriften skulle sticka ut mer om den inte såg ut som alla andra, och detta skulle 
den kunna göra genom ett annorlunda omslag gjort av tyg. Heine (2005) menar att 
det första man ser på en trycksak är omslaget. Vi menar att omslaget är väldigt 
viktigt och som vi fick reda på genom intervjuerna så är det omslaget som läsarna 
har lättast att relatera till.  
  

”Valet av papper påverkar direkt trycksakens känsla och utseende 
och kan vara avgörande för trycksakens kommunikativa 
budskap… Känsla och utseende påverkas i första hand av tre 
saker: papprets yta, färgton och tjocklek.”  

 Johansson, Lundberg, Ryberg, 2006, s.303-304 
 

Nästan alla våra respondenter säger att de är nöjda med hur tidskrifterna ser ut i 
dag, vi tror detta beror på att det inte finns några andra alternativ inom genren. 
Om det skulle komma en ny tidskrift inom genren men som hade ett annat 
utseende då kommer läsarnas nöjdhet sättas på prov. Deras åsikter kanske skulle 
ändras om det faktiskt finns något att jämföra med.  
 
Vidare forskning 
Under arbetets gång har det dykt upp många intressanta tankar som skulle kunna 
leda till vidare forskning. Några frågor som vi inte kan svara på i denna forskning 
är:  
• Varför har ingen ändrat på formen tidigare?  
• Vad skulle hända om man ändrade på formen?  
 
• Varför är livsstilsmagasin för män stilrenare till formen än de för kvinnor? 
• Har män och kvinnor olika smak? 

 55



 
Hur fungerade vårt arbete? 

Vårt arbete fick efterhand skalas ner. Vi hade stora ambitioner att göra en praktisk 
tillämpning utifrån vår forsknings resultat, detta på grund av att vi är praktiskt 
lagda och är det vi vill arbeta med. Men efterhand växte problemformuleringen 
och tog en annan form som var rent teoretisk. Men även då vårt arbete blev 
teoretisk så blev det intressant och lärorikt i många aspekter.  
 
Datainsamlingen gick bra, även då några källor tillkom sent. Men med hjälp av de 
sista källorna så fick vi fler synvinklar på problemet, vilket behövdes för att kunna 
svara på vår fråga. Intervjuerna gjordes tidigt i processen, vilket kunde ha lett till 
problem för den vidare forskningen om vi inte förberett oss väl. Vårt arbete blev 
därför inte lidande av detta. Att använda sig av två olika intervjumetoder visade sig 
inte vara någon nackdel. Tvärtom så blev svaren jämförbara, och att använda just 
dessa två intervjumetoder tillsammans fungerade väldigt bra. Intervjuerna var 
jämförbara, men vissa svar skilde sig från varandra. Detta tolkar vi som att det inte 
beror på de olika intervjumetoder, utan snarare på personen. Olika personer har 
olika engagemang och intresse för tidskrifterna, vilket lyste igenom hos några. 
 
Resultatet vi fick överraskade oss något, vi hade nämligen väntat oss något annat. 
Vi förväntade oss att de flesta ville se något nytt inom denna tidskriftsgenre. Vi 
tror att vi fick ett annat svar än väntat eftersom vi är designstuderade och ser på 
tidskrifter och formgivning med andra ögon än den allmänna läsaren. När vi ser på 
en tidskrift så tar vi isär den i olika delar med våra ögon. Det är inte ovanligt att vi 
diskuterar formen på en tidskrift. Hade studien utförts med designmedvetna 
respondenter så tror vi att svaren hade varit betydligt mer annorlunda, detta vet vi 
utifrån våra egna åsikter och synpunkter. 
 
Om vi hade haft mer teorier om hur tidskrifters olika genrer ser ut, så skulle vi ha 
kunnat föra en närmare diskussion angående hur mycket man kan förändra i 
utseendet innan det liknar en annan genre.  
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Slutord 
 
Vi har haft en intensiv period då vi skrivit vår c-uppsats. Nu när det är över så vill 
vi slutligen tacka vår handledare Krister Efverström som hjälpt oss otroligt mycket 
genom hela vår arbetsprocess. Utan honom hade vi inte varit där vi är idag. Vi vill 
även tacka våra respondenter som ställt upp på intervju. Sist men inte minst så vill 
vi tacka Mattias Isberg, Emil Molin och Sandra Nilsson för korrekturen.   
 
 
 
Emma Nilsson 
Cecilia Söderström 
  
Piteå, Maj 2007 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Vilka tidskrifter brukar du köpa? 

Har du köpt några av de här tidskrifterna?  

Varför köper du någon av de här? 

Vad är du är mest intresserad av i tidskriften? 

Bryr du dig om hur tidskriften ser ut?  

Tycker du att dessa tidskrifter liknar varandra?  

Skulle du vilja se en ny formgivning/utseende på denna typ av tidskrifter? 

Om det skulle ha kommit en ny tidskrift inom den här genren, skulle du vilja 

att den såg ut på ett annorlunda sätt än hur de ser ut idag? 
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Bilaga 2 
 

Tidskrifterna 
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