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Sammanfattning

Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största 
delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en 
tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, 
i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga-
sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd. Det har 
inte tidigare genomförts någon grundläggande målgruppsanalys för att identifiera vilket innehåll eller 
utformning läsarna tilltalas av. Trend saknar dessutom en tydlig struktur som skulle kunna ge ökad 
igenkänning och en röd tråd genom innehållet. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad kvinnor i åldern 20 - 50 år i Norrköping med omnejd 
ställer för krav på innehållet och formen i en gratistidning i form av ett livsstilsmagasin, samt att 
ta reda på hur väl magasinet Trend uppfyller dessa krav och de vedertagna normer som finns inom 
tidskriftsbranschen. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: Vilken typ av innehåll tycker 
målgruppen är önskvärd i en gratistidning i form av ett livsstilsmagasin? Vilka krav ställer målgruppen 
på utformningen av ett sådant magasin? Hur väl lever magasinet Trend upp till målgruppens krav samt 
till de vedertagna normer som finns inom tidskriftsbranschen? 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har en nulägesbeskrivning av Trends innehåll och 
utformning utförts, i kombination med en målgruppsundersökning, där kvalitativa djupintervjuer har 
genomförts med sex respondenter ur målgruppen: kvinnor i åldern 20-50 år, bosatta i Norrköping med 
omnejd. Resultaten av nulägesbeskrivningen har sedan stämts av mot resultaten av målgruppsunder-
sökningen, samt mot de vedertagna normerna i litteratur om tidskriftsdesign. 

Analysen visar att Trend endast till viss del uppfyller både målgruppens krav och vedertagna normer. 
Innehållet täcker delvis de områden målgruppen efterfrågar: mode, skönhet, inredning och resor samt 
har den lokala förankring som målgruppen anser är viktig. Målgruppen vill dock även läsa mer om 
människor med en intressant historia, få lokala evenemangstips och hitta lättlagade recept i tidningen. 
För att fånga upp en större del av målgruppen bör det därför övervägas att lägga till dessa ämnen i 
Trend. Av de redan befintliga ämnesområdena är det heminredning och resor som uppskattas mest 
av målgruppen och dessa bör därför få ett större utrymme i tidningen. Analysen visar också att Trend 
behöver anpassa både innehållet och utformningen för att inte uppfattas som en reklamtidning.

 Det redaktionella innehållet blandas ihop med reklam både på grund av hur texterna är skrivna och 
på grund av att utformningen av de redaktionella sidorna inte är konsekvent. Ett sätt att skapa större 
tydlighet kring de olika typerna av innehåll är att strukturera tidskriften enligt en modell med fram-
vagn, mitt och bakvagn. Dessa delar bör ha olika slags texter med olika längd, samt en tydlig utform-
ning som särskiljer dem från varandra. Layoutmallar och stilmallar är till stor hjälp för att särskilja de 
olika delarna. Detta är något Trend saknar idag och bör införa.



Abstract

Folkbladet is a daily newspaper in Norrköping with a strong local touch whose subscribers are mostly 
men interested in sports. In an attempt to broaden its readership, since 2009 Folkbladet publishes a 
magazine called Trend which targets women aged 20-50 years. This magazine in the form of a lifestyle 
magazine for women with a local touch is about fashion, beauty, interior design and travel. This free 
magazine is published four times a year and is distributed to every household in Norrköping and its 
surroundings. No target group analysis has been done to identify which content or design the readers 
would appreciate. Trend also lack a clear structure that could increase recognition and provide guidance 
through the contents.

The objective of this paper is to examine what women aged 20-50 years in Norrköping and its surroun-
dings ask of the content and design in a free lifestyle magazine, as well as to find out how well the 
magazine Trend meets these requirements and the established standards within the magazine industry. 
Based on this objective the following questions were formulated: What type of content does the target 
group find desirable in a free lifestyle magazine? What does the audience ask of the design in such a 
magazine? How well does Trend magazine meet the target group’s requirements and the established 
standards that exist within the magazine industry?

To meet the objective and answer the questions, the current content and design of Trend has been 
described, combined with a target group survey in which qualitative interviews were conducted with 
six respondents from the target group: women aged 20-50 years, living in Norrköping and its surroun-
dings. The results of the current state description has been compared with the results of the target 
group survey, as well as with the established standards in the literature on magazine design.

The analysis shows that Trend only partially meets both the target group’s requirements and the 
established standards. The content covers some of the areas demanded by the target group: fashion, 
beauty, interior design and travel, and it has the local touch that the target group finds important. But 
the target group would also like to read about people with an interesting story, get information about 
local events, and find simple recipes in the magazine. To reache a larger share of the target group these 
topics should be considered as additonal content. Out of the already existing topics, interior design and 
travel are the ones most appreciated by the target group and should therefore be given more editorial 
space in the magazine. The analysis also shows that Trend needs to adapt both the content and design 
so as not to be perceived as entirely advertising. 

The editorial content is confused with advertising due to the way the texts are written and because the 
design of the editorial pages are not consistent. One way to create greater clarity about the different 
types of content is to structure the magazine according to a model with a front, a middle and a back 
section. These sections should have different types of texts of different lengths, and distinct design that 
distinguishes them from each other. Layout templates and style sheets are a great help for distinguis-
hing the different parts. This is something that Trend currently lack and that should be implemented.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till det ämnesområde som berörs i uppsatsen och en 
förklaring av problemet som är utgångspunkt för arbetet. Dessutom presenteras uppsatsens 
syfte tillsammans med de frågeställningar som valts. Inledningen avslutas med avgräns-
ningar samt en ordlista som kan vara till hjälp under läsningen av resten av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Sverige är ett av de länder i världen som har flest tidningar per invånare, skriver Eva Jais-Nielsen 
(2004) i sin bok Tidskriftsdesign. Tidskrifter är det medium som, enligt branschorganisationen Sveriges 
Tidskrifter, värdesätts allra högst av konsumenterna (Sveriges Tidskrifter 2011). Under en genom-
snittlig månad läser så mycket som 9 av 10 svenskar en tidskrift och i genomsnitt ägnar svenskar 13 
minuter om dagen åt att läsa tidskrifter (Sveriges Tidskrifter 2010, s. 10). Det lanseras ständigt nya 
titlar och på marknaden finns över 3000 svenska tidskrifter ( Jais-Nielsen 2004).

Till tidskrifter hör även en mängd gratistidningar och bilagor i magasinsformat. De allra första bila-
gorna dök upp i USA så tidigt som i slutet av 1800-talet ( Jais-Nielsen 2004). År 1962 lanserade Sunday 
Times ett glättat magasin i fullfärg med sin dagstidning. Det blev startskottet för ett helt nytt tidnings-
koncept som genast blev till en succé, berättar Yolanda Zappaterra (2007) i boken Editorial Design.

I USA har de flesta stora dagstidningarna bilagor i form av ett magasin. I Sverige gjordes försök med 
bilagor av den typen i mitten på 90-talet i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, men de lades 
snabbt ner igen. Efter det har dock vissa delar av tidningarna börjat anta en mer magasinsartad form, 
där kultur kan blandas med nöje, och de senaste åren har bilagor i magasinsformat kommit på löpande 
band i kvällstidningarna här i Sverige. De har en form och ett innehåll som konkurrerar med familje-
tidningar och livsstilsmagasin för kvinnor ( Jais-Nielsen 2004). 

Ett livsstilsmagasin kan beskrivas som en typ av tidskrift med en allmän inriktning på hobby, livsstil 
och underhållning med en tydlig målgrupp definierad av exempelvis kön och ålder (Wikipedia 2011a). 
Livsstilsmagasin för kvinnor är en kategori av tidskrifter som vänder sig till en bred målgrupp bestående 
av ”vanliga” kvinnor. Tidskrifterna är bildrika och har ofta till och med mer bild än text. Ämnesmässigt 
ligger tonvikten i magasinen på mode, hälsa, skönhet, mat, heminredning och personporträtt. ( Jais-
Nielsen 2004) 

1.2 Problemformulering
Folkbladet är en av de två dagstidningarna i Norrköping med omnejd. Det är en tidning som har stark 
lokal prägel med den lokala nyhetsbevakningen som huvudsyfte. Folkbladet speglar dagligen den lokala 
kulturen och den lokala sporten (Folkbladet 2011). Tidningen har, enligt Pär Lindegren, annonschef 
på Folkbladet, en tydlig sportinriktning, vilket har som följd att den är relativt mansorienterad. Prenu-
meranterna består till större delen av sport-intresserade män i åldrarna 30-55 år. Dessa män startar ofta 
sin prenumeration i och med att fotbollssäsongen börjar på våren och avslutar den när fotbollssäsongen 
tar slut på hösten. Som ett led i att bredda sin målgrupp mot även den kvinnliga delen av befolkningen 
i Norrköping ger Folkbladet ut en tidning i magasinsformat vid namn Trend (Lindegren, P. 2011). 
Magasinet handlar om aktuella trender, främst inom mode och skönhet, och täcker även ämnesområ-
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dena heminredning och resor. Trend faller därmed in i kategorin livsstilsmagasin för kvinnor. Liksom i 
dagstidningen Folkbladet är det viktigt med en lokal prägel på reportagen i magasinet, vilket innebär 
att texterna i Trend så långt som möjligt ska ha en lokal förankring (Hanell 2011).

För magasinet Trend finns två målgrupper, där den ena är annonsörer som inte annonserar i dagstid-
ningen men kan tänka sig att annonsera i ett magasin på glättat papper. Den andra målgruppen är 
läsarna, det vill säga kvinnor i Norrköping i åldersgruppen 20-50 år. Det har dock inte gjorts någon 
grundläggande målgruppsanalys, för att identifiera vilket innehåll eller vilket formspråk läsarna till-
talas av (Lindegren, P. 2011). Det finns en läsarpanel som är gemensam för Folkbladet, Norrköpings 
Tidningar och Extra Östergötland. Medlemmarna i denna panel anmäler sig frivilligt på internet 
och för sin medverkan får de poäng som kan bytas mot bonusprodukter. Läsarpanelen är således inte 
utvald efter en specifik målgrupp, varken för Trend eller för Folkbladet. Undersökningarna som skickas 
ut via e-post till läsarpanelen är framför allt inriktade på annonser och tar inte upp frågor specifikt 
om utformning och typ av innehåll. Denna läsarpanel påverkar inte arbetet med Trend i någon större 
utsträckning idag (Hanell 2011)

Trend har sedan våren 2009 kommit ut i två nummer per år, ett vår- och ett höstnummer. Hittills 
har det därmed kommit ut 5 nummer av magasinet. Från och med 2011 kommer Trend att ges ut i 
4 nummer per år. Magasinet delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd (Lindegren, P. 
2011) och kan även hämtas gratis i ställ som finns placerade till exempel i köpcentrum (Hanell 2011). 

Formgivningen av Trend sköts av reklambyrån Jerhammar & Co, som står för layout och originalpro-
duktion. Folkbladet har inte gett Jerhammar & Co några särskilda instruktioner om formgivningen, 
utöver att magasinet ska vända sig till kvinnor. I de nummer som hittills har kommit ut har det 
skett en utveckling av magasinets utformning.  Några nyheter i designen och layouten provas i varje 
nytt nummer. Om dessa fungerar bra används de även fortsättningsvis, annars tas de bort i följande 
nummer. Färger, bildmaner och typografi har därför till viss del varit olika i varje nummer (Hjulin & 
Lindegren, J. 2011). Även om formen fram till det senaste numret har blivit mer bestämd och börjat ge 
Trend en identitet finns det ännu ingen tydlig struktur i magasinet. Det saknas en röd tråd för läsaren 
att följa och känna igen sig i från nummer till nummer. Det behöver därför skapas en bättre struktur, 
med avseende på både innehåll och form som gör att läsaren känner igen sig i magasinet och tydligt 
uppfattar varumärket Trend. När utgåvan nu ska öka till 4 nummer per år är det ännu viktigare än 
tidigare med en målgruppsanpassad struktur och utformning av tidningen.

1.3 Syfte och frågeställningar
Denna uppsats syftar till att undersöka vad kvinnor i åldern 20-50 år i Norrköping med omnejd ställer 
för krav på innehållet och formen i en gratistidning i form av ett livsstilsmagasin, samt att ta reda på hur 
väl magasinet Trend uppfyller dessa krav. Målet är att komma fram till generella riktlinjer för Trend att 
följa för att anpassa sin struktur och utformning av tidningen efter målgruppens krav och preferenser.

För att förtydliga problemet har följande frågeställningar valts ut:

•	Vilken typ av innehåll tycker målgruppen är önskvärd i en gratistidning i form av ett livsstilsmagasin? 

•	Vilka krav ställer målgruppen på utformningen av ett sådant magasin?

•	Hur väl lever magasinet Trend upp till målgruppens krav samt till de vedertagna normer som finns 
inom tidskriftsbranschen? 
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1.4  Avgränsningar
Enligt Pär Lindegren (2011), annonschef på Folkbladet och ansvarig utgivare för Trend, är två 
målgrupper i fokus för bilagan Trend: dels kvinnor i Norrköping med omnejd i åldern 20-50 år, och 
dels annonsörer som vill annonsera på ett glättat papper istället för på dagstidningspapper. I denna 
uppsats fokuseras dock endast på läsar-målgruppen eftersom läsarna är de som måste uppskatta 
tidningen för att det ska vara värt för annonsörerna att annonsera. Läsarna är således målgrupp även 
för annonsörerna.

Det har, som nämnts ovan, skett en utveckling av utformningen av Trend. Därför används huvudsak-
ligen de två senaste numren under målgruppsanalysen och i delar av nulägesbeskrivningen. I några 
fall i nulägesbeskrivningen används dock samtliga fem utgivna nummer av Trend för att få ett större 
underlag vid exempelvis kategorisering av ämnesområden i tidningen.

I detta arbete ingår inte att formge ett nummer av Trend eller att producera något innehåll till maga-
sinet. Målet är snarare att ta fram riktlinjer och rekommendationer, för både Folkbladet och Jerhammar 
& Co, för hur Trend kan göras bättre och mer anpassad efter målgruppens önskemål.

Fokus för uppsatsen ligger på tidskriftsdesign och hur utformningen och innehållet kan anpassas efter 
målgruppens preferenser. Däremot är Trends varumärkesidentitet något som inte undersöks närmare i 
detta arbete. Inte heller behandlas behovet på marknaden av en produkt som Trend.

1.5 Ordlista

Antikva  En av de två huvudgrupperna av typsnittsfamiljer. Antikvor har serifer och   
 växlingar mellan tjockare och tunnare streck. ( Jais-Nielsen 2004)

Bilaga Ett dokument, trycksak eller textavsnitt som är ett utfyllande tillägg till huvud  
 dokumentet. I detta arbete används ordet bilaga i den snävare betydelsen tillägg till  
 tidning. (NE 2011a)

Byline  Skribentens och fotografens eller illustratörens namn angivet i anslutning till texten  
 eller bilden ( Jais-Nielsen 2004).

Brödtext  Huvudmassan av text i en trycksak, texten exklusive rubriker, noter etc. (Hellmark  
 2006, s.159).

Gemener  Det som i dagligt tal kallas små bokstäver.

Kapitäler  Har versalernas form men samma höjd som en gemen bokstav utan stapel och   
 underhäng (Hellmark 2006). 

Linjär  Den andra av de två huvudgrupperna inom typsnittsfamiljerna. Linjärer har inga  
 serifer. ( Jais-Nielsen 2004)

Livsstilsmagasin   Ett livsstilsmagasin kan beskrivas som en typ av tidskrift med en allmän inriktning  
 på hobby, livsstil och underhållning med en tydlig målgrupp definierad exempelvis  
 av kön och ålder (Wikipedia, 2011a).
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Magasin1  En i flera språk använd benämning på tidskrifter, vanligen med varierat innehåll. I  
 dag ofta använt om illustrerade tidskrifter med ett speciellt, glansigt, papper. (NE  
 2011b)

Nedryckare  En underrubrik som kan förtydliga huvudrubriken, vara en fortsättning på   
 rubriken, ange vinkeln eller vara ett citat ur texten (Wikipedia 2011b).

Puff Kort textstycke på en tidnings omslag som annonserar vad som finns på insidan  
 ( Jais-Nielsen 2004).

Serif Små “fötter” och “flaggor” på bokstäverna i vissa typsnitt. Seriferna gör att ordbilden  
 blir tydligare och texten mer lättläst. (Hellmark 2006, s.26)

Skript Ett typsnitt som ska efterlikna handskrift ( Jais-Nielsen 2004).

Tagline  En slogan under en logotyp. I tidskriftssammanhang kan den indikera ton,   
 målgrupp och innehåll hos en tidskrift. (Zappaterra 2007)

Tidning2 Ett tryckalster som för det mesta utkommer dagligen. En tidning har ett större  
 format och ett allmänt, aktuellt innehåll. (NE 2011c) 

Tidskrift3  Ett tryckalster som utkommer regelbundet och som har ett specialiserat innehåll  
 (NE 2011d). 

Typsnitt  En formgiven uppsättning bokstäver och tecken, som kan finnas i olika varianter,  
 till exempel rak, kursiv, fet och kondenserad ( Jais-Nielsen 2004).

Typvikt  Tjockleken på texten, till exempel mager, normal, halvfet och fet.                        
 ( Jais-Nielsen 2004)

Utfallande bild  En bild som när ända ut till sidans ytterkant ( Jais-Nielsen 2004).

Versaler  Det som i dagligt tal kallas stora bokstäver. 

X-höjd  Den höjd i ett typsnitt som motsvaras av gemena x (Hellmark 2006).

1, 2, 3 I denna uppsats används begreppen tidskrift, magasin och tidning synonymt som benämning för samma typ av trycksak.
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2 Teori

Detta kapitel presenterar teori om tidskriftsdesign och utgör en litteraturgrund för uppsatsen. 
Teorin utgör referensram för analysen i slutet av uppsatsen. Inledningsvis behandlas livsstils-
magasin för kvinnor och därefter följer teori om hur struktur, layout, typografi, färg, bilder 
och reklam bör hanteras enligt de vedertagna normer som finns inom tidskriftsbranschen. 

2.1 Livsstilsmagasin för kvinnor
En tidskrifts grafiska form är ett redskap för att skicka tydliga signaler om tidskriften i tidningshyllan. 
Det är oftast enkelt att avgöra vilken kategori en tidskrift tillhör bara genom att titta på omslaget. Man 
kan säga, något förenklat, att en stram och återhållsam formgivning ger ett exklusivt och dyrt intryck 
medan fler typsnitt, färger och tonplattor ger känslan av en billig och bred produkt ( Jais-Nielsen 2004). 
Vad som är den perfekta designen för en tidskrift beror således på vad det är för typ av tidskrift och 
vem den riktar sig till. Det är därför mycket viktigt att formgivaren tydligt kan definiera tidskriftens 
syfte och mål. Dessutom är det viktigt att definiera tidskriftens läsarskara, inte bara i målgruppstermer 
utan även som individer samt att ha en god förståelse för läsarnas behov (Zappaterra 2007). Chris 
Frost menar i sin bok Designing for newspapers and magazines att det första en ny redaktör för en 
tidskrift bör göra är att tänka över målgruppen och utvärdera hur väl målgruppen identifierar sig med 
tidskriftens varumärke (Frost 2003). 

Livsstilsmagasin i allmänhet är en kategori av tidskrifter som riktar in sig mot en tydligt definierad 
målgrupp och med fokus på hobby, livsstil och underhållning (Wikipedia 2011a). När tidskriften 
riktar sig mot en bred målgrupp av vanliga kvinnor kallas kategorin livsstilsmagasin för kvinnor. Dessa 
tidskrifter fokuserar på individen samt på hennes vardagsliv och närmiljö. De tipsar om mode, skönhet, 
heminredning, relationer, hälsa och karriär. Därmed väver de in både hem, familj och jobb i innehållet. 
Ett annat vanligt inslag är skildringar av intressanta personer ( Jais-Nielsen 2004). Enligt en norsk 
studie om livsstilsmagasin för kvinnor, som genomfördes 2008 av Brita Ytre-Arne vid University 
of Bergen, ligger detta helt i fas med vad läsare av livsstilsmagasin vill ha. Deltagarna i studien ville 
huvudsakligen att ett livsstilsmagasin för kvinnor skulle ha en koppling till deras vardagliga liv med 
relevanta och realistiska livsstils-artiklar. De uttryckte också ett stort intresse för att läsa om andra 
personers liv och satte dessa berättelser i relation till sina egna erfarenheter. Åsikterna om vilka ämnen 
de ville läsa om gick isär men alla var överens om att de ville läsa om viktiga händelser relaterade till 
olika människors liv. (Ytre-Arne 2011)

Livsstilsmagasin för kvinnor är konsumtionsinriktade och annonsingången är god. Ofta definieras 
denna kategori av tidskrifter som något ytligt och kommersiellt med fokus på konsumtion som en 
livsstil ( Jais-Nielsen 2004). De som läser livsstilsmagasin för kvinnor är väl medvetna om kritiken om 
ett ytligt innehåll men menar att tidskrifterna i själva verket återspeglar hur saker verkligen är och att 
innehållet relaterar till verkligheten i vardagen (Ytre-Arne 2011). Genom att vända sig till den bredare 
målgruppen ”vanliga” kvinnor har tidskriften större möjlighet att öka sin upplaga. Men läsare av 
livsstilsmagasin växlar ofta mellan olika titlar och är inte nödvändigtvis varumärkeslojala ( Jais-Nielsen 
2004).
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2.2 Struktur
Christer Hellmark (2006) menar i Typografisk handbok att genom att ge innehållet en logisk struktur 
förenklar man för läsaren att kunna hitta och navigera i en tidskrift. Struktur kan uppnås genom 
tydlighet i bland annat rubriknivåer, kapitelstarter, innehållsförteckning, sidhänvisningar och grafiska 
element (Hellmark 2006). Innehållet i en tidskrift är dessutom ofta uppdelat i olika avdelningar som 
ger tidskriften dess huvudsakliga struktur. Ett varierat innehåll med längre och kortare texter gör det 
enklare att ge de olika avdelningarna olika karaktär ( Jais-Nielsen 2004). Ofta ges de olika mallar, så att 
avdelningarnas kolumnbredder, rubriker, typsnitt, typvikt och bildmaner skiljer sig något från varandra. 
Detta utmärker avdelningarna från varandra och underlättar för läsaren att navigera i tidskriften 
(Zappaterra 2007). Det kan vara bra att inte använda alltför många olika storlekar i text och bild. En 
enhetlig storlek på till exempel vinjetter och rubriker i olika avdelningar bidrar till en lugnare och mer 
konsekvent rytm i en tidskrift. I mitten av en tidskrift kan en mer dynamisk rytm vara önskvärd vilket 
innebär att storlekarna kan varieras mer just i den delen av tidskriften ( Jais-Nielsen 2004). Rytm i 
tidskrifts-sammanhang bygger på en regelbunden strukturering, eller upprepning, av liknande element 
som återkommer, men även på avvikelser från mönstret. Den inbyggda rytmen i en genomtänkt layout 
kan hjälpa till att hålla ihop den och att föra läsaren framåt. ( Jais-Nielsen 2004)

Ett vanligt sätt att organisera strukturen i en tidskrift är enligt en modell som kan liknas vid ett tåg 
med lok, framvagn, mitt och bakvagn. Detta sätt att organisera innehållet kan underlätta för läsaren 
att orientera sig i tidskriften och ger också möjlighet att placera annonser så att de skiljer sig från det 
redaktionella innehållet på ett tydligt sätt ( Jais-Nielsen 2004). Enligt boken Designing Magazines, 
sammanställd av Jandos Rothstein, bör tidskriftens fram och bakvagn innehålla kortare element medan 
mittsektionen ska ge en möjlighet att sakta ner tempot och locka till läsning av längre artiklar. Ett av 
de vanligaste misstagen mindre tidskrifter gör är att inte ha tydliga gränser mellan fram/bakvagn och 
mittsektionen. Detta resulterar i att allt smälter ihop på ett, för läsaren, förvirrande sätt samt gör att 
tidskriften ger ett oorganiserat intryck (Rothstein 2007). 

Fram- och bakvagnssektionerna med sina många mindre element tenderar att ta mer design- och 
layouttid i anspråk än mittsektionen med sina längre artiklar. Dessa sidor innehåller också mycket 
visuellt material och alternativa berättargrepp som till exempel kartor, tidslinjer och listor vilka utgör 
en utmaning för designern. Många tidskrifters fram- och bakvagnar har återkommande element som 
till exempel en “händer-på-stan” lista eller en “bästa-tips” ruta. Det är att föredra om de återkommande 
delarna alltid har samma placering i tidskriften (Rothstein 2007). De fasta återkommande avdelning-
arna märks ofta ut med en vinjett, det vill säga att namnet på avdelningen läggs överst på sidan i en 
design som är samma i varje nummer. Utformningen av dessa avdelningsvinjetter bidrar till tidningens 
grafiska profil och avdelningarna i sig är en viktig del av strukturen i tidningen. ( Jais-Nielsen 2004)

Tidskriftens struktur har stor betydelse för läsare av livsstilsmagasin för kvinnor. De uppskattar 
möjligheten att läsa tidskrifter i små portioner. Hur texten är organiserad är avgörande för att det ska 
fungera att kliva in i och ut ur tidskriftens innehåll och att börja läsa på ett helt annat ställe än där man 
slutade förra gången (Ytre-Arne 2011). Många tidskrifter strävar efter att göra läsprocessen mer aktiv. 
Metoden för att uppnå detta är sidor med fler in och utgångar, korta stycken som drar in läsaren och 
sedan släpper taget igen. Dessa in och utgångar kan bestå av informationsgrafik, informativa bildtexter 
och starka rubriker. En läsare som endast läser rubriker och inte en hel artikel upplever ändå en känsla 
av tillfredsställelse över att ha åstadkommit något (Rothstein 2007). Många läsare föredrar tidskriftens 
fram- och bakvagn, med sina kortare notiser blandade med visuellt material, framför mittsektionens 
längre artiklar. Enligt Rothstein (2007) har dessa delar ökat i omfång under de senaste 15 åren. En 
del tidskrifter har helt eliminerat mittsektionen och har endast de kortare notiserna kvar (Rothstein 
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2007). Regelbundna läsare kommer snart att känna sig hemma i vilken struktur som helst. Det viktiga 
är att vara konsekvent och att ha ett bra system med innehållsförteckning och annan navigering så att 
nya eller tillfälliga läsare kan hitta i tidskriften (Zappaterra 2007). Om en tidskrift har en konsekvent 
struktur kan återkommande läsare lita på att deras tidskrift kommer att ge ungefär samma upplevelse 
och nöje som i förra numret. Läsarna vet att deras favoritinnehåll kommer att finnas med i en igen-
kännbar form men med ett nytt fräscht innehåll (Ytre-Arne 2011).

2.2.1  Omslag
Loket i tåg-modellen är tidningens omslag. Omslaget är tidskriftens ansikte utåt och ska spegla dess 
helhet ( Jais-Nielsen 2004). En sammanhållande känsla och stil mellan omslaget och inlagan är viktig. 
Omslaget ska dock inte försöka täcka in och visa upp alla tidskriftens artiklar utan bör i stället ha sitt 
fokus på tidskriftens huvudartikel, eller på tidskriftens tema om det är ett temanummer (Rothstein 
2007). Om det är en återkommande tidskrift måste omslaget kännas igen av sina läsare, men samtidigt 
vara så pass annorlunda jämfört med tidigare nummer att man förstår att det är ett nytt nummer. 
Dessutom måste omslaget locka nya läsare samtidigt som det inte får distansera sig från sina befintliga 
läsare. Omslaget ska också uttrycka både tidskriftens stil och korrespondera med dess innehåll. Ofta 
spenderas lika mycket tid, kraft och pengar bara på omslaget som på hela resten av tidskriften (Zappa-
terra 2007).

De olika livsstilsmagasinen för kvinnor har ofta en snarlik tanke kring omslagets utformning där det 
vanligaste är en ”glad tjej med ögonkontakt och många puffar” ( Jais-Nielsen s, 188). Men nyckeln till 
ett lyckat omslag är att tänka på det som en affisch, det måste vara slående och dra till sig betraktaren 
(Zappaterra 2007). Omslagsbilden är så gott som alltid en utfallande fotografisk bild, i porträttform. 
Porträttet kan ha olika bildutsnitt. Det vanligaste är närbild, men även halvfigur och helfigur före-
kommer. Ibland går man också så nära att ansiktet blir beskuret. ( Jais-Nielsen 2004) 

En god samverkan av elementen på omslaget är det som säljer tidskriften och får läsaren att vilja 
öppna den ( Jais-Nielsen 2004). Våra hjärnor uppfattar först färg, sedan bilder och till sist ord. Det 
måste finnas förståelse för denna hierarki av igenkänning för att ett effektivt omslag ska kunna skapas 
(Rothstein 2007). Enligt Zappaterra (2007) anses det i den västerländska kulturen finnas en mall 
för hur ett bra magasinsomslag ska se ut. Detta är baserat på både på lång erfarenhet, forskning och 
psykologistudier. Enligt denna mall ska det finnas en stor och tydlig logotyp högst upp på omslaget, 
som då bildar tidningens huvud. Logotypen är det element som tydligast bär varumärket och står för 
mycket av igenkänningen ( Jais-Nielsen 2004). Under logotypen ska det enligt den vedertagna mallen 
finnas ett snyggt ansikte i närbild, i de flesta fall en kvinna, som har ögonkontakt med betraktaren och 
ler. I tidningar som vänder sig till kvinnor representerar kvinnan på omslaget en spegelbild av läsarens 
ambitioner, i tidningar som vänder sig till män representerar hon den ideala partnern. Vem som än är 
på tidningens omslag så kommer denne vara omgiven av puffar (Zappaterra 2007).  

Puffarna, det vill säga de korta texterna och rubrikerna på omslaget, ska berätta om innehållet och 
spelar stor roll för identiteten hos tidskriften ( Jais-Nielsen 2004). De är också till för att försöka 
övertyga möjliga läsare om att just den här tidningen har ett större och bättre innehåll än vad konkur-
renterna har (Zappaterra 2007). Tidskriften bör använda typografin på omslaget som något läsarna 
ska kunna skumma igenom. Texten måste vara läsbar, förståelig och kort. Genom att lägga till ett 
sidnummer till en av puffarna leder man läsarna in i tidskriften. (Rothstein 2007)

Termen omslag innefattar förutom tidskriftens framsida även tidskriftens baksida och omslagets 
insidor. I de flesta tidskrifter används alla dessa delar av omslaget, förutom utsidans framsida, till 
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lönsamma annonser (Zappaterra 2007). Baksidan är högt eftertraktad och tidningar brukar ta extra 
betalt för denna annonsplats. I brist på annonser, eller om man vill experimentera, kan baksidan även 
användas till redaktionellt innehåll. Man kan till exempel använda en bild som visar omslagsbilden 
bakifrån, eller ha någon annan tydlig koppling till framsidan ( Jais-Nielsen 2004). Om de övriga 
sidorna av omslaget inte används till annonser är det viktigt att ha i åtanke att dessa sidor är oändligt 
mycket mer värdefulla än någon av de andra sidorna i tidskriften, förutom framsidan. (Zappaterra 
2007)

2.2.2  Framvagn
Vanligt innehåll i framvagnen är innehållsförteckning, redaktionsruta, brev till redaktionen, frågor och 
svar, krönikor och kåserier, plocksidor med korta notiser samt nyhetssidor. På framvagnssidorna är ofta 
bilder och rubriker små, medan större bilder är reserverade för reportagen i mittdelen ( Jais-Nielsen 
2004). Framvagnen är ofta baserad på en välstrukturerad layoutmall (se punkt 2.3) med utvalda 
typsnitt, färger och grafiska element. Hur informationen är presenterad ger en stark signal om tidskrif-
tens ton och stil (Zappaterra 2007).

Ledare/förord
I ledaren brukar en mer politisk åsikt framföras medan förordet berättar om innehållet i tidskriften. 
Ibland blandas dessa ihop. Den grafiska utformningen brukar bestå av en bild på skribenten eller chef-
redaktören som skrivit texten, en handskriven signatur av densamme, rubrik och vinjett. ( Jais-Nielsen 
2004). I detta arbete används ordet krönika för att beteckna det Jais-Nielsen benämner förord.

Medverkandesida, redaktionsruta
I redaktionsrutan måste den ansvarige utgivaren och tryckeriet ingå, enligt tryckfrihetsförordningen. 
Vissa tidskrifter listar även alla medarbetare i redaktionsrutan medan andra gör en speciell medver-
kandesida som i vissa fall är exklusivt utformad med bild och en text om alla medarbetare. Redak-
tionsrutan brukar ligga i den främre delen av tidningen men somliga tidskrifter väljer att lägga den i 
bakvagnen. ( Jais-Nielsen 2004) 

Innehållsförteckning
Innehållsförteckningen är, förutom omslaget, den egna tidskriftens kanske bästa egna reklamplats 
och designen på denna speglar mycket av tidningens karaktär ( Jais-Nielsen 2004). Den är ett viktigt 
inslag i tidningen eftersom den, efter omslaget, är det enda som guidar läsaren djupare in i tidningen 
och visar vägen genom innehållet. På grund av denna status är innehållsförteckningen ofta placerad på 
högersidan av uppslaget (Zappeterra 2007). Vilken av sidorna av ett uppslag som är den viktigaste, det 
vill säga den som läsaren fokuserar mest på, är ett omdebatterat ämne. Högersidan är den första som 
blir synlig när läsaren vänder blad, samtidigt som vi är tränade att titta på övre vänstra hörnet eftersom 
det är där man börjar läsa i en bok. De flesta tidningsredaktörer anser dock att det är högersidan 
som har större vikt (Frost 2003). På grund av detta är högersidorna, speciellt i början av en tidskrift, 
eftertraktade av annonsörer, vilket ibland gör att innehållsförteckningen tvingas till en vänstersida 
(Zappaterra 2007). Enligt Frost (2003) är det dock vanligast att undvika annonser på högersidorna i 
början av tidskriften, för att ge det redaktionella innehållet en dominerande ställning. 

Strukturen på innehållssidan varierar mellan olika tidskrifter. Överst på sidan brukar dock ordet inne-
håll och tidskriftens nummer finnas som en vinjett. Ibland är också tidningshuvudet inlagt i en mindre 
version. Artiklarna kan antingen sorteras efter olika teman, som då blir rubriker, eller i kronologisk 
ordning. Jan V. White (2003) skriver i boken Editing by design att det är bäst att använda kronologisk 
ordning, eftersom det tydligast visar tidskriftens struktur. Ibland ges en förklarande text till artiklarna 
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och artikelnamnet blir en rubrik. Ofta finns även bilder inlagda, antingen från alla artiklar eller från de 
man särskilt vill lyfta fram ( Jais-Nielsen 2004). Först och främst ska innehållsförteckningen vara tydlig 
att läsa, enkel att följa och lätt att hitta. Den placeras traditionellt så nära omslaget som möjligt, men 
var den placeras är egentligen inte lika viktigt som konsekvent placering, det vill säga att innehållsför-
teckningen har samma position i varje nummer av en tidskrift. Regelbundenhet leder till igenkänning, 
vilket får tidskriften att kännas som en vän till läsaren. (Zappaterra 2007)

Huvuddelen av de som tittar på innehållsförteckningen vill veta vad som finns att läsa och var i 
tidskriften det finns. Därutöver finns två andra grupper som läser innehållsförteckningen: dels de som 
vill hitta något specifikt i ett gammalt nummer, och dels annonsörer som på ett snabbt och översiktligt 
sätt vill få en bild av tidskriftens innehåll och se om det är rätt miljö för att investera i en annonsplats 
(White 2003).

Hos många mindre tidskrifter är innehållsförteckningen något som görs allra sist. Men innehållsför-
teckningen är ett värdefullt instrument för att etablera hierarkin och tonen hos tidskriften (Rothstein 
2007). Hur artiklarna lyfts fram eller inte, med hjälp av textstorlek, färg, mellanrum och utdrag ur 
texten visar hur viktiga de är i innehållets hierarki (White 2003). 

Nyhetssidor
Tidskrifters nyhetssidor är ofta influerade av den grafiska formen hos webbdesign. Detta inflytande 
kan ses i användandet av markerade och överlappande rutor, färg och en variation av storlek och tyngd 
hos typsnitten. Allt detta sammantaget ger nyhetssidan ett livligt och energiskt uttryck. Fria ytor, som 
bidrar till att skapa lugn, är ofta helt frånvarande (Zappaterra 2007). Nyhetssidor är oftast okompli-
cerade och rakt på sak, och det ryms vanligtvis mer än en artikel på samma sida. Fack och special-
tidningar har ofta någon sorts nyhetssida, till exempel de senaste filmerna, nyheter på datormarknaden 
eller liknande. I vissa tidningar presenteras nyheterna i form av notiser på en plock- eller produktsida 
medan de i andra fall blir lite längre textstycken i ett nyhetsblock ( Jais-Nielsen 2004).

Produktsidor och plocksidor
Många gånger blandas produkt och plocksidor ihop. Nästan alla livsstilsmagasin har så kallade 
produktsidor med en blandning av prylar, kläder, smink och inredningsdetaljer. Produktsidorna placeras 
antingen i framvagnen eller bakvagnen och redaktionen gör urvalet av produkter och skriver texterna. 
Plocksidorna däremot är typiska framvagnssidor med ett innehåll som blandar roliga notiser, citat, och 
korta nyheter med foton och illustrationer. Både plock- och produktsidor bidrar till en varierad rytm i 
tidningen. ( Jais-Nielsen 2004)

Krönikor
Krönikor är texter som skrivs av en utomstående gästskribent och kan handla om varierande ämnen, 
men i linje med tidningens innehåll. Om det aktuella numret har ett visst tema kan det också vara 
texter som är beställda för att handla om detta ämne. Syftet kan också vara att bredda innehållet i 
tidningen. Utseendet på krönikan påminner för det mesta om utseendet på ledaren/förordet. Ett 
liknande grafiskt uttryck kategoriserar sidorna som samma typ av innehåll. ( Jais-Nielsen 2004) 

2.2.3  Mitt
Mitten är tidningens huvuddel. Där finns de längre texterna, de största och flesta bilderna, reportage, 
essäer och bildreportage. Artiklarna spänner ofta över flera sidor och texten är satt i bredare spalter. 
Det är vanligt att använda en antikva till texten i mittdelen. Mitt-delen startar vanligtvis med en 
huvudartikel, eller coverstory som den också kallas, det vill säga den artikel som normalt utgör underlag 
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till omslaget. Huvudartikeln inleds i sin tur ofta med en uppslags- eller helsidesbild. Det blir en tydlig 
markering av att mittsektionen startar samtidigt som huvudartikeln presenteras på ett bra sätt. ( Jais-
Nielsen 2004)

Många tidskrifter använder en specifik mall för mittdelen, med en utformning som skiljer den från det 
övriga innehållet. Det kan åstadkommas genom att använda till exempel bredare kolumner, fler fria 
ytor, andra typsnitt, större rubriker och längre ingresser (Zappaterra 2007). 

Mittdelen kan ha en flexiblare mall med mer utrymme för experiment, så att varje artikels utseende 
anpassas efter dess innehåll, eller en striktare mall med få typsnitt och spaltsystem. I det senare fallet 
får variation i innehållet istället skapas med hjälp av olika storlek på rubriker och bilder, och ett varierat 
bildmanér. ( Jais-Nielsen 2004)

2.2.4  Bakvagn
Bakvagnen kan påminna om framvagnen, men brukar ha fler krönikor, korsord, recensioner, tester och 
eventuellt ytterligare produktsidor ( Jais-Nielsen 2004). Precis som med framvagnen är det vanligt 
att det finns en väldefinierad layoutmall och att ett antal färger och typsnitt valts ut att användas till 
innehållet i bakvagnen. Bildmaterialet spelar en viktig roll i bakvagnsmaterialet för att ge avdelningen 
ett livfullt uttryck. Layouten av bilderna är också avgörande. Att lägga frilagda bilder mot en vit 
bakgrund kan få bilderna att stå ut och samtidigt ge sidan ett luftigare intryck än vad som vanligtvis 
är möjligt i mitt-delens tyngre reportagesidor. En av de viktigaste sidorna i bakvagnen är den sida som 
ligger intill omslagets insida. De läsare som börjar läsa tidskriften bakifrån kommer att se denna sida 
först (Zappaterra 2007).

2.3 Layout
De viktigaste verktygen vid tidskriftsformgivning är layoutmallarna, som utgör själva stommen i 
tidskriften. De allra flesta tidskrifter och tidningar är designade med hjälp av sådana mallar, eller grid-
system som det också kallas. En layoutmall är en förutbestämd guide som definierar marginaler, antal 
spalter och hur de placeras i förhållande till varandra och i förhållande till bilder och luft. Hur layout-
mallarna är konstruerade kan bidra i stor grad till tidskriftens visuella identitet ( Jais-Nielsen 2004). 
Enligt Rothstein (2007) är det ett typiskt misstag av mindre tidskrifter att använda ett inkonsekvent 
eller begränsat gridsystem. Regelbundna marginaler och olika bredd på spalterna i tidskriftens olika 
delar signalerar en genomtänkt och dynamisk tidskrift (Rothstein 2007). Standardiserade marginaler 
skapar igenkänning och utan dessa fasta marginaler är det lätt att läsaren tolkar även det redaktionella 
materialet som annonser (White 2003). 

Oerfarna designers tycker ofta att gridsystemet är en begränsning men när strukturen väl är etablerad 
finns det oändliga möjligheter till variation. Ett gridsystem ger designern frihet att fokusera på berät-
telsen i stället för att fastna i hur layouten ska lösas. Den hjälper även till att etablera en struktur som 
ger samstämmighet till tidskriftens olika sidor även om dessa har olika uttryck (Rothstein 2007). 
Mallar kan användas konsekvent genom en tidskrift, eller ha olika utseende i olika delar för att få olika 
redaktionella sidor att utmärka sig från varandra (Zappaterra 2007). Generellt sett kan kortare artiklar 
fungera i en smalare spaltbredd vilket är anledningen till att framvagnen i tidskrifter ofta har en bredd 
av fyra spalter. Till huvudartiklar och krönikor används oftast ett två eller tre spalter brett gridsystem 
(Rothstein 2007). Antalet spalter och spaltbredden kan också vara ett sätt att ge signaler om innehållet. 
De texter som ska ge en bokkänsla kan sättas i två spalter och intervjuer och reportage i tre spalter 
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(Frost 2003). Tre spalter är det som traditionellt används till reportagesidor eftersom det erbjuder 
den bästa läsbarheten, men litterära magasin lägger ofta sina reportage i två spalter för att ge sidorna 
en klassisk symmetri och för att leverera tätare textblock. Nyhets- och plocksidor läggs ofta i fler och 
smalare spalter eller blandade bredder, med till exempel två breda spalter tillsammans med en smal som 
kan användas för bildtexter eller citat (Zappaterra 2007). Även om spaltsystemen kan variera måste 
dock marginalerna vara konstanta genom hela tidskriften (Rothstein 2007).

Ju fler spalter gridsystemet har desto mer flexibilitet finns inbyggd i strukturen eftersom flera spalter 
ger möjlighet att dela upp sidan på olika sätt utan att bryta mot gridsystemets struktur. Följer man till 
exempel ett gridsystem med endast en spalt måste all text och alla bilder ha samma bredd. En mall 
med två spalter däremot tillåter bilderna att antingen ta upp hela eller halva sidan. En mall med tre 
spalter tillåter bilderna att antingen vara en tredjedel, två tredjedelar eller sträcka sig över hela sidan 
(Rothstein 2007). Så kallade luftspalter, en halv spalt breda, kan också används, exempelvis för citat, 
bilder eller bildtext ( Jais-Nielsen, 2004). Att ha ett jämnt antal spalter kan leda till att layouten blir för 
symmetrisk. Ett ojämnt antal spalter är oftast lättare att arbeta med för att skapa uppslag som tilltalar 
läsaren (Frost 2003). Många tidskrifter och de flesta tidningar delar även in sina sidor horisontellt 
vilket ger en estetiskt tilltalande regelbundenhet på sidan även uppifrån och ner. I vissa fall anges även 
positioner för placering av annonser och andra moduler av information. (Rothstein 2007) 

Enligt Rothstein (2007) använder många tidskriftsformgivare en mall med 12 kolumner. Från denna 
kan de flesta standardlayouter inom tidskriftsdesign skapas. Sex kolumner plus sex kolumner blir en 
layout med två spalter. Tre kolumner ger en layout med fyra spalter och fyra kolumner ger en layout 
med tre spalter (Rothstein 2007). Enligt Zappaterra (2007) är ett gridsystem med 3-4 spalter vanligast 
för magasin, medan 6-12 spalter snarare används för dagstidningar.

Till skillnad från andra designelement är luft inte något man sätter dit utan snarare något man minskar 
genom ersätta tomma ytor med text och bild. Luft är en mycket viktig ingrediens i en layout eftersom 
det behövs för att de olika delarna ska kunna urskiljas från varandra. Att låta de tomma ytorna 
dominera skapar en annan känsla än om en bild dominerar sidan. Mer eller mindre luft kan således 
användas för att skapa olika sinnesstämningar på ett uppslag eller i ett magasin ( Jais-Nielsen 2004). 
Det är viktigt att tänka på att designa varje uppslag och sida från mitten och utåt, för att undvika att 
fria ytor låses fast i mitten av sidan. Tomma ytor i mitten av en layout bryter läsarens koncentration 
Genom att designa inifrån och ut kan man skapa konsekvens i avståndet mellan objekt och placera 
de fria ytorna vid marginalen där de blir en naturlig gräns snarare än ett hål mitt i layouten. Luft i 
ytterkanten riktar uppmärksamheten inåt mot sidans innehåll (Rothstein 2007). Ett sätt att se till att 
man konsekvent använder sig av fria ytor är att infoga dessa i layoutmallen. Det kan till exempel göras i 
marginalerna, eller som förhållandet mellan rubrik och ingress (Zappaterra 2007). 

Samstämmighet i en layout kan skapas på många sätt och ett av de tydligaste sätten är att gruppera 
objekt så att de hör ihop med varandra. Samstämmighet kan gälla innehållet på en sida, till exempel 
bilder på samma tema, men kan även handla om att skapa enhetlighet igenom en layout. Ett visst 
element, en färg, en form eller ett uppförstorat citat som används återkommande i en tidskrift skapar 
en röd tråd som knyter ihop och skapar samstämmighet. Att begränsa antalet spaltsystem, rubrik-
storlekar och liknande är också viktigt för ett samstämmigt intryck. För mycket olika av dessa ger ett 
splittrat och rörigt intryck. Därför är det viktigt att använda sig av tydliga layoutmallar som bidrar till 
en välorganiserad och samstämmig tidskrift. ( Jais-Nielsen 2004)



18 19

2.4 Typografi
Enligt Nationalencyklopedin (2011e) är typografi både själva kommunikationsprocessen och den 
grafiska presentationen i det tryckta mediet. Typografi, bild och layout utgör tillsammans grunden 
i tidskriftsdesign. Typografin påverkar läsupplevelsen och med små medel kan man framkalla olika 
effekter. För att till exempel ge texten en nyhetskaraktär, eller ett högt tempo, kan texten sättas tätt 
medan ett luftigare radavstånd skapar lugn. Dålig typografi kan påverka hela upplevelsen av tidskriften 
på ett negativt sätt. Typografin utgör också en stor del av tidskriftens grafiska profil då den påverkar val 
av logotyp, vinjetter, typsnitt och spaltbredd. ( Jais-Nielsen 2004)

Stilmallar kan vara till stor hjälp vid formgivningen av tidskrifter. En stilmall kan användas för att på 
förhand ange vilken typografi, till exempel typsnitt, teckenstorlek och radavstånd, som ska användas 
till olika textnivåer. På det sättet säkerställs att designen följer den grafiska identiteten för en tidskrift. 
Olika delar i tidningen kan ha olika stilmallar, så att till exempel en plocksida har en mall och en 
reportagesida har en annan (Frost 2003). Olika typ av innehåll ges på det här sättet enkelt olika stilar, 
som kan användas konsekvent i alla nummer av tidningen (Frost 2003). 

2.4.1  Läsbarhet
En god läsbarhet innebär inte enbart att en text ska vara möjlig att läsa, utan omfattar även hur lättläst 
en text är. Läsbarheten beror på flera skilda faktorer. Vilket typsnitt som används har mycket stor 
betydelse. För tidskrifter är det mest lämpligt att använda en antikva till löpande text. Antikvornas 
serifer underlättar för ögat att följa textraderna och de inre formerna i bokstäverna strävar framåt i 
läsriktningen och underlättar därmed läsningen (Hellmark 2006). Seriferna hjälper även ögat att binda 
ihop bokstäverna till ordbilder. Till rubriker, ingresser, stora citat, och bildtexter kan linjärer användas. 
De lämpar sig också väl för faktarutor, tabeller, kartor och andra ställen där det behöver markeras en 
skillnad gentemot brödtexten ( Jais Nielsen 2004). 

Teckengraden, det vill säga storleken på bokstäverna, påverkar också läsbarheten i en text. I dagstid-
ningar kan den löpande texten sättas i sju till nio punkter, vilket är mindre än vad som brukar användas 
till böcker: tio till tolv punkter. Det är lika viktigt att inte använda för liten bokstavsgrad som att inte 
sätta texten i för stor grad eftersom båda fallen kan leda till minskad läsbarhet (Hellmark 2006). Det 
är dock omöjligt att säga vilket som är den ideala teckengraden eftersom typsnittens olika design gör 
att de uppfattas olika stora. De kan till exempel skilja i x-höjd och ha olika höga staplar. I tidskrifter 
brukar brödtexten oftast ligga mellan nio och elva punkter ( Jais-Nielsen 2004). 

Avståndet mellan raderna i en text kallas kägel eller radavstånd. Kägeln mäts från baslinjen vilket är den 
linje de flesta bokstäver står på. Avståndet mellan två baslinjer, under varandra, utgör kägeln. Kägeln 
mäts, precis som teckengraden, i punkter och måste i de flesta fall vara minst lika stor som denna. 
Hur stor kägeln ska vara beror på typsnittets utseende och den anpassas så att texten varken ser för 
kompakt, eller för “gluggig” ut (Hellmark 2006). Nästan alla typsnitt kräver en kägel som är större än 
den egna graden. Det är dock viktigt att ta hänsyn till det aktuella typsnittets utseende ( Jais-Nielsen 
2004). Enligt White (2003) ska text aldrig staplas på höjden då detta förstör ordbilden vilket försvårar 
läsningen, speciellt för ovana läsare. Är kägeln då samtidigt mindre än vad som rekommenderas 
påverkar det läsbarheten ytterligare i negativ riktning.

Ytterligare en aspekt som bör beaktas i samband med läsbarhet är radlängden, eller satsbredden som 
det också kallas. En lagom lång rad innebär att läsaren slipper vrida huvudet och inte behöver flytta 
ögonen mer än 2-3 gånger per rad. Den ideala radlängden är 55-65 tecken per rad och hur lång raden 
då blir beror på vilket typsnitt som används. Raden bör inte vara kortare än 35-45 tecken eller längre 
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än 75-80 tecken (Hellmark 2006). I tidskrifter måste spalterna ibland vara smala och rader med så 
lite som 30-35 tecken kan då vara nödvändiga ( Jais-Nielsen 2004). Man kan också mäta den ideala 
radlängden i antal ord. En rad bör då bestå av minst åtta och högst 19 ord per rad (Frost 2003). 

En ljus text på mörk bakgrund kallas negativ text. Bo Bergström (2007) skriver i sin bok Effektiv visuell 
kommunikation att en mängd undersökningar visar att en negativ text är mer svårläst. En text som ligger 
över en bild försvårar också läsbarheten och ett sätt att avhjälpa detta kan vara att välja en halvfet linjär 
(Bergström 2007). Det som är avgörande för läsbarheten när det gäller färgad text är kontrasten mellan 
texten och bakgrunden. Att svart text är vanligast beror på att papperet oftast är vitt och att svart då ger 
störst kontrast. Färgad text försämrar alltid läsbarheten i texten. Däremot är färg i rubriker, vinjetter och 
liknande ett effektivt redskap för att skapa identitet och igenkänning i en tidskrift ( Jais-Nielsen 2004). 
Färgen måste dock väljas utifrån kontrast och läsbarhet, och inte endast för att vara snygg (White 2003).

2.4.2  Osynlig och synlig typografi
Vid arbete med tidskriftsdesign kan typografi användas på olika sätt för att förstärka budskapet. 
Bergström (2007) använder begreppen osynlig och synlig typografi. Han menar att den osynliga typo-
grafin ska verka utan att synas. Det valda typsnittet ska hjälpa och underlätta för läsaren att absorbera 
så mycket som möjligt av det som skrivits på kort tid. Om läsaren blir medveten om typsnittet är det 
förmodligen inte rätt typsnitt som valts (Frost 2003). En annan benämning på osynlig typografi är 
kommunikativ typografi ( Jais-Nielsen 2004). I den synliga typografin är det istället meningen att 
bokstäverna ska synas för att förstärka budskapet. Utseendet tar över och innehållet är mindre viktigt 
eftersom det är typografin i sig som ska förmedla budskapet. Synlig typografi kallas ibland expressiv 
typografi och den fungerar i första hand som bildelement och i andra hand som bärare av ett innehåll 
( Jais-Nielsen 2004). Den synliga typografin kan användas för att skapa ett lockande tidskriftsomslag 
och den osynliga typografin bidrar till att stärka inlagans läsbarhet (Bergström 2007).

2.4.3  Typografiska element
Storlek på olika element inverkar på hur organiserad, attraherande och välfungerande en layout är. 
Framför allt markeras de olika typografiska nivåerna med hjälp av varierande storlek. Rubriken är 
vanligtvis det som är störst och därefter kommer ingressen, mellanrubriker och brödtext. Storleksvaria-
tioner kan även användas för att fånga läsarens uppmärksamhet genom att låta små och stora element 
stå i kontrast mot varandra. ( Jais-Nielsen 2004)

Rubrik
Rubriker är en viktig del av designen på en tidskriftssida. De ger ingångar för läsaren och leder ögat 
runt på sidan. Huvudbilden och rubriken på en sida är troligen det som ögat först fastnar på och ett 
effektivt utnyttjande av detta kan få läsaren att dras till sidan (Frost 2003). Artikelns titel har vanligtvis 
den största textstorleken i en layout (Zappaterra 2007). Rubriken ska vara lagom lång, fånga in läsaren 
och locka till läsning av texten, samtidigt som den ska säga något om vad artikeln handlar om. Kontrast 
är ett viktigt verktyg när det gäller att skapa rubriker som drar ögonen till sig. Det kan vara kontrast i 
storlek eller att använda färg i rubriken mot i övrigt svart typografi ( Jais-Nielsen 2004). 

Ingress
Även om ögat fastnar på bilden och rubriken på en tidskriftssida skadar det inte att ytterligare 
förtydliga ingången till artikeln. Det kan göras med hjälp av en ingress, det vill säga ett textstycke 
placerat före brödtexten och som ofta sätts i större grad, i fetstil eller till och med i ett annat typsnitt. 
I tidskrifter kan ingressen utan problem sträcka sig över en hel sidbredd om texten är tillräckligt 
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stor (Frost 2003). Ingressen är ofta intimt förknippad med rubriken, så att ingressen följer direkt 
efter rubriken, men många tidskrifter arbetar friare med den grafiska utformningen av rubrik och 
ingress. Dessa element är de som i första hand utsätts för experiment och lek med utformningen. Att 
läsbarheten är maximal är inte lika viktigt i rubrik och ingress eftersom det handlar om ett fåtal ord 
( Jais-Nielsen 2004). En vanlig längd på ingresser är 40-50 ord. Längre ingresser förlorar lätt sitt syfte 
och kortare ingresser än så kan göra det svårt att få med den nödvändiga informationen samt göra att 
sidan ser obalanserad ut (Zappaterra 2007).

Byline
I tidskrifter placeras artiklarnas byline så gott som alltid i anslutning till rubriken och ingressen. I vissa 
fall integreras den i ingressen. När det gäller kortare texter och notiser placeras skribentens namn eller 
signatur vanligtvis i slutet av texten. Textstorleken på en byline ligger vanligtvis någonstans mitt-
emellan storleken på ingress och brödtext. ( Jais-Nielsen 2004)

Mellanrubrik
Mellanrubriker kan se ut på många olika sätt. De kan vara i en större storlek än brödtexten, i versaler, i 
färg eller i ett avvikande typsnitt (Zappaterra 2007). Det är vanligt att de är en del av textens disposi-
tion och att de avslöjar något av vad som följer i det kommande avsnittet. I tidningar kan mellanrub-
rikens enda funktion vara att lätta upp texten och det blir då mindre viktigt vad den egentligen säger. 
Det ska alltid finnas mer luft över än under en mellanrubrik för att det ska framgå tydligt att den hör 
ihop med textstycket som kommer efter, snarare än med det föregående avsnittet (Hellmark 2006). 
Syftet med mellanrubriker är att underlätta läsningen snarare än att avbryta den. Därför bör antalet 
mellanrubriker begränsas så att det inte blir för många avbrott på en sida. Korta spalter kan innebära 
att det inte finns tillräckligt med plats för mellanrubriker. Det bör finnas minst två till tre textrader 
över och under en mellanrubrik ( Jais-Nielsen 2004). Mellanrubriker som sätts vänsterställda i linje 
med brödtexten är att föredra, framför centrerade eller högerställda mellanrubriker eftersom de inte 
bryter ögats läsriktning från vänster till höger (White 2003).

Uppförstorat citat
Ett vanligt grepp i magasin är att förstora upp valda citat ur texten. De fungerar som en slags textba-
serade illustrationer och fyller flera funktioner. Till exempel får de läsaren att stanna upp i bläddrandet 
och att vilja läsa mer, samtidigt som de lättar upp sidor med mycket text som annars kan kännas tunga 
att läsa. Placeringen av uppförstorade citat varierar. De kan exempelvis placeras i spalten eller utanför, 
med en färgplatta bakom, eller på en helsida med kraftigt uppförstorade citattecken ( Jais-Nielsen 
2004). Citattecken fungerar som fokuspunkter i en layout. De kan vara enkla eller dubbla, så länge som 
det används konsekvent. När ett citat kommer direkt från texten utan att ha uttalats av en intervjuad 
person brukar citattecken inte användas (Zappaterra 2007). 

Bildtext
Eftersom bilder är det som de flesta läsare ser först har bildtexterna ett högt läsvärde. De brukar 
innehålla fakta och förklaringar till bilderna. En bildtext som enbart beskriver vad som syns på bilden 
tillför ingenting ( Jais-Nielsen 2004). Enligt White bör bildtexten skrivas innan artikeltexten skrivs 
och innehålla den bästa och mest intressanta informationen för att locka läsaren att vilja veta mer och 
på så sätt gå vidare till artikeln. Den bästa placeringen av en bildtext är precis under bilden som texten 
handlar om. Läsaren tittar först på bilden och letar sedan normalt under bilden efter en förklaring 
(White 2003). Att bryta mot den konventionella placeringen direkt under bilden kan göra läsaren 
irriterad. Därför bör en ovanlig hantering av bildtexterna övervägas noga innan de används. Exempel 
på placering av bildtext som kan fungera är att sätta dem vid sidan av bilden istället för under, eller att 
vrida texten så att den löper vertikalt längs bildens sida (Frost 2003). En bild placerad i en vinkel bör 
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ha en bildtext som följer samma vinkel då bildtexten hör till bilden och dessa tillsammans utgör en 
enhet (White 2003). Om en bild innehåller en yta utan viktigt innehåll går det också att placera bild-
texten ovanpå bilden för att spara utrymme på sidan (Frost 2003). Om det finns ett större antal bilder 
i en layout kan det enligt Zappaterra (2007) vara fördelaktigt att lägga bildtexterna tillsammans, som 
en lista, någonstans på sidan. White (2003) menar dock att även om detta får layouten att se prydligare 
ut skapar det extra besvär för läsaren att söka rätt bildtext till rätt bild vilket kan vara irriterande. Här 
måste man avväga om det är designen eller läsupplevelsen som är det viktigaste (White 2003). Bild-
textens typografi bör avvika från brödtexten, och kan med fördel sättas i en linjär. Textstorleken bör 
inte upplevas större än brödtexten, för att inte förväxlas med citat eller ingresser ( Jais-Nielsen 2004). 
Om bildtexters placering och hantering genomgående behandlas på samma sätt i tidningen skapas 
samstämmighet (White 2003). 

Anfang
Att använda en anfang innebär att man sätter begynnelsebokstaven i ett stycke i större grad. Den 
sänks ner i texten och linjerar med en textrad, till exempel andra eller tredje raden med brödtext 
(Hellmark 2006). Anfanger förekommer i magasin som ett sätt att bryta upp texten. En eller några 
få stora anfanger kan dra till sig ögat och fungera som en dramatisk kontrast på ett öppningsuppslag. 
För många anfanger på samma sida kan göra sidan rörig och splittrad men på plocksidor med många 
kortare texter kan anfanger användas för att tydliggöra varje artikelstart ( Jais-Nielsen 2004). Det 
är värt att lägga ner lite tanke bakom valet av typsnitt till anfangerna för att få dem att komplettera 
brödtexten på ett bra sätt. Det kan vara en tyngre vikt av brödtextens typsnitt eller ett typsnitt som står 
i starkt kontrast till texten, som till exempel en snirklig skript i kontrast till en vanlig antikva (Zappa-
terra 2007).  

Ikon 
Ikoner används i tidningar för att markera att en text fortsätter på nästa sida eller att den tar slut. En 
slutmarkering kan bestå av författarens signatur, en kort byline eller en webbadress, men vanligast är att 
slutet markeras med en liten fyrkant eller cirkel ( Jais-Nielsen 2004). Artiklar som sträcker sig över mer 
än en sida bör brytas mitt i en mening eller ett stycke. Att bryta efter en hel mening kan få läsaren att 
tro att artikeln slutar där (Zappaterra 2007). Att en text fortsätter på nästa sida märks ofta ut med små 
trianglar eller pil, som leder läsaren vidare till nästa uppslag ( Jais-Nielsen 2004). 

Vinjett
Att använda vinjetter innebär att avdelningar och enskilda sidor namnges, oftast i sidans övre ytterhörn 
( Jais-Nielsen 2004). Vinjetterna ger struktur till de olika avdelningarna i en tidskrift, och identifierar 
och betonar vilket ämne som berörs i avdelningen eller artikeln (Zappaterra 2007). En vinjett i en 
tidskrift kan vara grafiskt utsmyckad eller bara enkel text. Vanliga stilgrepp är att använda tonplattor, 
linjer och liknande. Designen på vinjetterna bidrar starkt till tidskriftens grafiska identitet. När en 
tidskrift innehåller avdelningar som sträcker sig över flera sidor är det vanligt att vinjetten är större på 
avdelningens första sida och mindre på de efterföljande sidorna. ( Jais-Nielsen 2004)

Faktarutor
Faktatexter som är fristående från huvudtexten i en artikel brukar typograferas på ett avvikande sätt, 
till exempel genom att använda ett annat typsnitt eller en annan grad. Det vanligaste utseendet på 
en faktaruta är text som sätts i en fyrkantig tonplatta. Ibland används ramar eller rundade hörn på 
tonplattorna. Linjärer lämpar sig väl för text i faktarutor. Ett annat sätt att hantera faktatexter är att 
placera dem i en sidospalt, som då kan ha en färgad tonplatta som bakgrund ( Jais-Nielsen 2004). 
Faktarutor och tonplattor kan liva upp och berika layouten och kan ge en möjlighet till ytterligare 
rubriker att fånga läsarens intresse med. De kan förenkla historien eftersom de kan placeras vid sidan 
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av och få artikeln att verka kortare och mindre svårgenomtränglig för läsaren. De lockar läsaren in i 
huvudtexten, då människor är attraherade av det som ser kort och enkelt ut, läsaren börjar med fakta-
rutan och fortsätter sedan till huvudtexten (White 2005).

Sidnumrering
Sidnummer måste vara stora och tydliga nog att enkelt uppfattas när tidningen hålls på blädderavstånd 
från läsaren (White 2003). De fungerar som hjälp vid navigering i tidningen och bör placeras på 
samma plats på varje sida för att vara lätta att hitta och se. Tidskrifter hoppar ofta över sidnummer 
på sidor med utfallande bilder eller helsidesannonser (Zappaterra 2007). Sidnumreringen brukar 
vanligtvis vara placerad i sidfoten, det vill säga sidans nederkant. Det är också vanligt att namnet på 
tidskriften och ibland även det aktuella numret skrivs ut där ( Jais-Nielsen 2004).

2.5 Färg
Färger i tidskrifter bör vara enkla och meningsfulla. En stor del i utvecklandet av en tidskrift består 
i att välja färgpalett. (Rothstein 2007). Att följa denna bestämda färgpalett, i till exempel tonplattor 
och vinjetter, stärker läsarnas igenkänning av tidskriften, underlättar arbetet med layouten och ökar 
kunskapen om hur färgerna ser ut och fungerar i tryck. Dessutom finns en mall att följa så att nya 
färgnyanser inte behöver hittas på till varje nytt nummer ( Jais-Nielsen 2004). Ett sätt att använda 
färgpaletter är att ha en palett för färgkodning av olika delar och olika typer av innehåll och en annan 
för resten av färgerna i tidskriften (Zappaterra 2007). Färg i layouten fyller flera olika syften och kan 
förutom att användas för att framkalla känslor även fånga uppmärksamheten eller lyfta fram viktiga 
delar i en text. Att plocka upp en färg från en artikels öppningsbild och använda den till citat, rubriker 
och andra grafiska element kan göra layouten mer sammanhängande. Faktarutor, diagram och annan 
grafik kan bli tydligare med hjälp av färg. Användningen av färgad text bör begränsas dels för att inte 
förlora färgens vägledande funktion, och dels för att färgad text är mer svårläst ( Jais-Nielsen 2004). 
Enligt White (2003) får ett ord i färg stor visuell framskjutenhet. Ännu större intryck görs om det 
betydelsebärande ordet sätts i svart och resten av orden i färg. Svart har den största kontrasten mot det 
vita pappret och sticker därför ut mer än någon annan färg. 

2.6 Bilder
Bilderna är det första läsaren ser på ett uppslag. Bilder är instinktiva, emotionella och väcker nyfi-
kenhet. Det innebär att de öppnar upp läsaren för information. Bilderna måste användas strategiskt 
och inte bara för att bryta upp texten eller göra sidan mindre tråkig (White 2003). Förhållandet 
mellan text och bild är avgörande för designen; antingen styr bilden texten eller så illustrerar bilden 
handlingen i texten. I båda fallen är det viktigt att skapa en intressant dialog mellan text och bild 
(Zappaterra 2007). När text och bild hör ihop och bildar en enhet ger detta läsaren en känsla av 
samstämmighet. Detta är viktigt för att läsaren ska vilja stanna kvar på en tidskriftssida. Om två bilder 
med olika bildmanér placeras tillsammans spretar uppslaget och det bidrar till dålig samstämmighet. 
( Jais-Nielsen 2004) Hur bilder beskärs och skalas, var de placeras i förhållande till text och andra 
bilder samt deras placering på ett uppslag skapar olika uttryck. Ansikten som tittar inåt mot mitten 
av uppslaget ger till exempel ett harmoniskt intryck medan ansikten som blickar ut ur tidningen 
drar uppmärksamheten ifrån artikeln och skapar en spänd känsla (Zappaterra 2007). Balans är något 
mycket viktigt i designsammanhang och kan uppnås på många olika sätt. Symmetri eller ett jämnt 
antal föremål är bokstavliga exempel på balans men ger inte mycket dynamik eller kontrast till en 
layout. Att balansera en sida eller ett uppslag asymmetriskt är oftast ett effektivare sätt att skapa en 
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stark design. Ett exempel är att en stor bild kan balanseras upp av många små bilder på en sida. Det 
viktiga är att båda sidor av en layout upplevs ha samma vikt för att ge ett balanserat intryck. (Zappa-
terra 2007) 

När flera bilder placeras på samma uppslag är det bra att variera bilderna i form och storlek för att ge 
sidorna ett mer livfullt intryck. Ett undantag är om flera bilder ska utgöra ett gemensamt block, eller 
om syftet är att jämföra bilderna. I de fallen är det bättre att de har samma storlek och proportioner 
(Frost 2003). Små bilder som placeras tillsammans i en grupp ger ett mer imponerande intryck på 
sidan än om de placeras enskilt, utspridda på sidan. Eftersom läsaren tittar på bilderna först är chansen 
större att sidan ser intressant ut om bilderna imponerar vid första ögonkastet (White 2003). Genom 
att gruppera bilderna så att läsaren kan tolka den visuella berättelsen hjälper man denne att förstå 
historien snabbare. Formgivaren kan då också skapa engagerande kontraster; stor och liten, horisontell 
och vertikal, vilket leder läsaren in i historien genom att tillföra riktning och ett naturligt flöde (Roth-
stein 2007).

Att placera bilder på samma sätt, på samma plats på sidorna och i samma storlek, innebär en upprep-
ning som skapar rytm i tidskriften. Avvikelser från mönstret är en viktig del av rytmen eftersom 
upprepning utan variation kan leda till en monoton och enahanda layout. Variation kan åstadkommas 
till exempel genom att byta bilders placering från vänster till höger sida av ett uppslag. ( Jais-Nielsen 
2004)

När en läsare skummar igenom en tidning tittar denne först högst upp på sidorna. En intressant bild 
placerad högst upp har större chans att fånga läsarens intresse. Ytterligare ett bra ställe att placera 
bilder är längs ytterkanten på sidan eftersom de syns tydligt när läsaren håller i tidningens rygg med 
ena handen och bläddrar med den andra. Mindre viktiga bilder, som ändå måste vara med, bör läggas 
längst ner och i mitten av sidan eftersom läsaren spenderar minst tid att titta där. (White 2003) 

Utfallande bilder kan tolkas av betraktaren som att de fortsätter utanför tidningens kanter. Betrakta-
rens fantasi fyller själv i där bilden tar slut. Ytterligare ett sätt att använda bilder är att strö ut dem över 
en tidningssida. Ibland kan de också läggas överlappande. Detta kan fungera bra men illusionen blir 
starkare om de utspridda bilderna även får en skugga bakom. Skuggor är ett naturligt fenomen som 
följer naturlagarna. Detta gör att det är extra viktigt att tecknade skuggor är utförda på ett korrekt sätt. 
Undermåliga skuggningar ger ett amatörmässigt intryck vilket kan innebära att hela publikationen 
förlorar i trovärdighet. Skuggor skapar en illusion av realism. Genom skuggor får en platt tidningssida 
djup och en känsla av att olika lager flyter framför och bakom varandra i ett tredimensionellt plan. Hur 
djupa skuggor är beror på hur långt ifrån bakgrunden de befinner sig. Om bildobjekt ska se ut att vara 
placerade bakom och framför varandra ska objektet längst bak ha den minsta skuggan och det längst 
fram ha den största skuggan då det är längst från bakgrunden. Hur mörk en skugga är beror också 
på objektets avstånd till bakgrunden. Den smala skuggan närmast bakgrunden blir mörkast och de 
bredare, framförvarande skuggorna, blir ljusare. (White 2003)

2.7 Reklam
Reklam är den klart viktigaste intäkten för kommersiella tidskrifter och är nödvändiga för deras över-
levnad. Hur stor andel av ett magasin som består av reklam varierar beroende på annonsingången men 
många magasin har en policy för hur stor andelen får vara. Vanligtvis rör det sig om 25-30 % kommer-
siellt innehåll men siffran varierar kraftigt mellan olika tidningar ( Jais-Nielsen 2004). Balansen mellan 
redaktionellt material och reklam i en tidskrift är i första hand en budgetfråga. En gratistidning kan ha 
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ner till tjugo procent redaktionellt material och till och med en tidning som kostar pengar kan ha så 
lite som en tredjedel av utrymmet tillägnat det redaktionella innehållet (Frost 2003). 

2.7.1 Annonser
Reklam i tryckta medier uppfattas av konsumenter som mer informativ och mindre störande än reklam 
i andra medier (TNS SIFO i Sveriges Tidskrifter 2010). En läsare med ett visst intresse, till exempel 
en person som ska bygga om sitt kök, läser annonserna som handlar om just det ämnet, köksannonser 
i detta fall, lika intresserat som de redaktionella texterna. I de flesta specialtidningar blir annonserna 
en del av själva läsupplevelsen. Trots detta är det så att ju fler annonser som finns i tidningen desto 
viktigare är det att på ett tydligt sätt skilja det redaktionella innehållet från kommersiellt material. 
Enligt Jais-Nielsen (2004) finns det ett mindre antal magasin som strävar efter att få annonser som 
anses snygga och som stämmer med tidningens image. De störs inte av att det kan vara svårt att skilja 
annonserna från det redaktionella innehållet. De flesta magasin besväras emellertid av likhet mellan 
annonser och övrigt innehåll. Dessa magasin anser att det måste vara tydligt vad som är vad och att 
tidningen riskerar att förlora i trovärdighet om det råder någon tvekan om vad som är redaktionellt 
material och vad som är ett kommersiellt budskap. ( Jais-Nielsen 2004)

Hos många mindre tidskrifter är småannonser vanligt förekommande, ofta i kombination med en 
layout som inte klarar att skilja annonserna från det redaktionella materialet. Detta problem uppstår 
när layoutmallen är otydlig och när annonserna är placerade varhelst de råkar få plats i tidskriften. 
Annonser bör placeras på ett sätt som understryker tidskriftens rytm och tempo och inte på ett sätt 
som gör att de blir ett störande inslag. De bör vara placerade på motsatt sida gentemot segmentets 
öppningssida, till exempel på uppslagets vänstra sida om huvudartikelns första sida ligger på en 
högersida. Annonser ska aldrig ligga mitt i en längre avdelning eller blandat med de längre artiklarna. 
Halvsidesannonser ska placeras ovanför varandra för att bilda hela annonssidor. På motsvarande sätt 
bör annonser i kvarts storlek läggas ihop för att bilda halv- eller helsidor (Rothstein 2007). De flesta 
magasin inleder med något eller några annonsuppslag, som ligger redan före innehållssidan. Resten av 
annonserna ligger i framvagn och bakvagn. I framvagnen placeras helsides- och uppslagsannonser. Om 
det finns småannonser placeras de i bakvagnen ( Jais-Nielsen 2004).

Om en artikel börjar på en enkelsida, intill en helsidesannons, kan en svartvit utfallande bild eller gene-
röst med fri yta göra att det blir en tydligare skillnad mellan annonsen och det redaktionella innehållet 
och hjälpa ögat att hitta från annonsen till artikeln (Zappaterra 2007). Artiklar som börjar på ett helt 
uppslag inleds ofta med en stor bild. För att inte riskera sammanblandning med reklam är det en fördel 
om rubrik, ingress och byline finns med på uppslaget eftersom dessa element signalerar att innehållet 
är redaktionellt ( Jais-Nielsen 2004).  

2.7.2 Advertorials
En advertorial är ett mellanting mellan redaktionellt material och en annons. Det kan röra sig om 
någon eller några sidor som har beställts av en annonsör men som skrivs och utformas av redaktionen. 
Det innebär att en advertorial kan ha samma grafiska stil som det övriga redaktionella innehållet, och 
det kan för en läsare vara mycket svårt att se att det handlar om reklam. Ibland finns en vinjett som 
anger att det är en annons och en del tidningar använder avvikande typsnitt eller färger för att ge en 
advertorial en avvikande form. I andra fall är det snarare fråga om annonser i redaktionell förklädnad. 
Även annonser som utformats av annonsören själv men som har ett så redaktionellt utseende att det är 
risk för sammanblandning betraktas som advertorials. Det är dock svårt att göra en tydlig gränsdrag-
ning för när en annons börjar likna tidningens redaktionella innehåll för mycket. ( Jais-Nielsen 2004)
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3 Metod

Metoddelen beskriver inledningsvis den metodansats som har valts och därefter följer en 
beskrivning av tillvägagångssättet för arbetet. Dessutom diskuteras metodvalen enligt ett 
kritiskt förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur etiska problem har 
hanterats under undersökningarna.

3.1  Metodansats
I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskriver Alan Bryman (2002) de två huvudinriktningar som 
finns inom samhällsvetenskaplig forskning när det gäller forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Den kvalitativa forskningen bygger på ett tolkande synsätt. Den lägger vikt vid ord och 
hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, till skillnad från den kvantitativa forskningen 
som bygger på siffror och som betonar kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman 2002). 
Enligt Paul Leedy och Jeanne Ormrod (2010) mäter kvantitativ forskning värden, kvantiteter, av olika 
variabler av intresse medan kvalitativ forskning däremot behandlar egenskaper, kvaliteter, som inte 
enkelt kan sammanfattas i siffror. Detta är något de tar upp i boken Practical research Planning and 
design. Daniel Seymour (1992) beskriver i sin bok Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder att 
vid kvalitativ forskning samlas data in utan att dessa indelas i på förhand angivna kategorier. Tanken är 
att komma fram till det väsentliga på ett naturligt sätt (Seymour 1992). Därför utgår kvalitativ forsk-
ning oftast från generella frågeställningar, och inte en specifik hypotes som vid kvantitativ forskning 
(Leedy & Ormrod 2010).

Eftersom frågeställningarna som ligger till grund för denna uppsats är av generell karaktär och det inte 
finns någon specifikt fastslagen hypotes är det ett kvalitativt forskningssätt som är mest lämpligt. Det 
som ska undersökas, det vill säga kvinnors uppfattningar om innehåll och utformning av ett livsstils-
magasin, är av en karaktär som inte enkelt kan fastslås med hjälp av fakta och siffror utan måste tolkas 
mer subjektivt.

3.2  Tillvägagångssätt
Det som står i fokus för denna uppsats är Folkbladets magasin Trend. Eftersom det är ett enskilt fall 
som utgör fokus för intresset är undersökningen i sig en fallstudie (Bryman 2002). Denna fallstudie 
utfördes i två delar. Den första delen bestod av en nulägesbeskrivning för att kunna bedöma utgångs-
läget för Trend inför arbetet med att ta fram rekommendationer för förändring. Syftet med nulägesbe-
skrivningen var att lära känna materialet och skapa en uppfattning om hur Trend ser ut nu och vilket 
innehåll den har. Den andra delen av fallstudien bestod av en målgruppsundersökning för att kunna 
fastställa målgruppens krav på livsstilsmagasin.

3.2.1  Nulägesbeskrivning
För att få en bra inblick i hur Trend ser ut idag, med avseende på typ av innehåll och utformning 
undersöktes de hittills utgivna numren av Trend. Eftersom det har skett en utveckling av utformningen 
från första utgivna numret och framåt avgränsades undersökningen till de två senaste utgivna numren 
av Trend, höst 2010 och vår 2011. För att få ett större underlag när det gäller typ av innehåll användes 
dock alla nummer för just kategoriseringen av innehållet. 
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Undersökningen utfördes på följande sätt: Till att börja med kategoriserades innehållet efter vilken typ 
av ämnesområde respektive artikel handlade om. Artiklarnas innehåll delades in i följande huvudkate-
gorier: mode, skönhet, inredning, resa, personporträtt och mat. Annat innehåll som krönika, redaktionsruta 
och innehållsförteckning placerades i en kategori kallad övrigt. Där oklarhet rådde kring vilket ämne 
artikeln skulle kategoriseras som räknades antal stycken som handlade om respektive ämne. Artikeln 
tilldelades sedan den kategori som majoriteten av styckena handlade om. För att tydliggöra innehållets 
fördelning mellan de olika kategorierna räknades antal sidor (och delar av sidor) per ämnesområde. 
Därefter räknades fördelningen ut procentuellt, som andelen av det totala sidantalet per tidning som 
respektive kategori upptog. Även andelen annonser i tidningarna räknades ut på samma sätt.  

För att fastställa nuläget i designarbetet med Trend valdes ett antal designkategorier ut som relevanta 
att titta på. Dessa var struktur, layout, typografi, färg, bilder och reklam. Valet av designkategorier följer i 
stort sett de huvudområden som tas upp i Jais-Nielsens (2004) bok Tidskriftsdesign. Undersökningen 
gjordes genom att tidningarna gicks igenom noggrant och beskrevs enligt dessa förutbestämda katego-
rier. 

När det gäller struktur undersöktes tidningarna enligt den strukturindelning med omslag, framvagn, 
mitt och bakvagn som nämns av Jais-Nielsen (2004) som en vedertagen tidskriftsstruktur. Omslagen 
beskrevs enligt designkategorierna bild, huvud, puffar, färger, layout och typografi. De olika delarna som 
hör till framvagn, mitt och bakvagn beskrevs per typ av element: krönika, redaktionsruta, innehållsför-
teckning och produktsidor. 

Layouten i tidningarna undersöktes med avseende på spaltindelning i artiklarna för att se hur grid-
system används i Trend. Typografin beskrevs enligt de olika typografiska element som tas upp i teori-
kapitlet (se 2.4.3).  Färganvändningen och hanteringen av bilder beskrevs efter vad som förekommer 
i de båda undersökta numren av Trend och reklamannonserna undersöktes med avseende på deras 
storlek och placering i tidningarna.

3.2.2  Målgruppsundersökning
Den andra delen av fallstudien, målgruppsundersökningen, utgjordes av intervjuer med ett urval ur den 
aktuella målgruppen: kvinnor i åldern 20-50 år i Norrköping med omnejd. De kvalitativa intervjuerna 
var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren utgick från en intervjuguide där ett antal förhål-
landevis specifika teman hade listats. Den intervjuade personen var fri att formulera sina svar på sitt 
eget sätt. I en kvalitativ intervju är intervjuprocessen flexibel. Ordningen på frågorna behöver inte 
följas till fullo och det går också att lägga till frågor som anknyter till något som sagts under intervjun 
(Bryman 2002). Följdfrågor ställdes vid behov och den intervjuade personen tilläts ta god tid på sig att 
tänka och svara på frågorna.

Intervjuerna inleddes med en kort introduktion. Enligt Seymour (1992) är det viktigt att i introduk-
tionsfasen av intervjun informera om förutsättningarna för intervjun. Det omfattar att berätta om 
syftet med intervjun, hur informationen kommer att användas och vad som förväntas av respondenten 
under intervjun. Efter introduktionsfasen följde några inledande frågor av allmän karaktär för att samla 
in bakgrundsinformation om respondenten och om dennes förhållande till tidskrifter. Därefter fick 
respondenten i uppdrag att bläddra igenom de två senaste numren av Trend och ombads ta god tid på 
sig. Samtidigt bjöds det på kaffe och en kaka för att skapa en avslappnad situation och för att undvika 
att respondenten skulle känna sig stressad när hon tittade i magasinet. Efter detta fortsatte intervjun 
med frågor som handlade mer specifikt om magasinet Trend (se intervjuguide i bilaga 1).
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Vid utformningen av frågorna i en intervjuguide är det viktigt att ta ställning till om frågorna ska vara 
öppna eller slutna. Öppna frågor kräver längre, förklarande och mer utvecklade svar än slutna frågor 
(Seymour 1992). Den öppna frågan ger respondenten möjlighet att svara fritt medan en sluten fråga 
ska besvaras med ett av flera fastställda svarsalternativ (Bryman 2002). Metodansatsen i detta arbete är 
kvalitativ och syftet med målgruppsundersökningen var att få reda på målgruppens uppfattningar och 
åsikter om Trend och tidskrifter i allmänhet och deras känslor kring designen. Därför ställdes framför 
allt öppna frågor vid intervjuerna. Detta gav utvecklade svar där respondenten fritt kunde förklara sina 
åsikter. Bland de inledande frågorna fanns dock även några slutna frågor med, som krävde korta svar. 
Det handlade till exempel om ålder, bostadsområde och hur länge respondenten har bott i Norrköping. 
Ledande frågor undveks i så stor grad som var möjligt under intervjuerna. En ledande fråga är en 
fråga formulerad på ett sådant sätt att det blir tydligt vilket svar intervjuaren söker. De svar som ges 
på ledande frågor ger snarare en bild av vad intervjuaren förväntar sig än vad respondenten egentligen 
anser (Seymour 1992). I vissa fall var det dock nödvändigt att ställa förtydligande följdfrågor, eller att 
ge respondenten en förklaring av frågan. Det kan ha gjort frågan mer ledande än vad som avsågs från 
början.

Förutom respondenten var två personer närvarande under intervjuerna. En person ansvarade för 
att leda intervjun och ställa frågor medan den andra antecknade. Dessutom spelades intervjun in 
på diktafon, för att senare kunna gå tillbaka och lyssna om något verkade oklart i anteckningarna. 
Respondenterna tillfrågades inledningsvis om de godkände att intervjun spelades in. Intervjuerna 
skedde under en period av fyra veckor och ägde rum på en plats som valdes av respondenten, till 
exempel på hennes arbetsplats, i hennes hem eller i någon av Linköpings universitets lokaler på 
Campus Norrköping. Varje intervju tog mellan 60 och 90 minuter att genomföra. 

På grund av att Trend delas ut till alla hushåll i Norrköping med omnejd valdes respondenterna ut 
bland kvinnor som är bosatta inom Trends geografiska spridningsområde. Befolkningsstatistik från 
Norrköpings kommun visar att den kvinnliga delen av befolkningen i åldrarna 20-50 år är relativt 
jämnt fördelad när den delas in i 5-årsintervall: 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år och 
45-50 år. I varje grupp finns, grovt avrundat, ca 4000 personer (Norrköpings kommun 2011). För att 
få en jämn åldersmässig spridning på urvalet valdes därför en respondent ut ur respektive åldersgrupp. 
Totalt intervjuades således sex personer ur målgruppen.

Urvalet var en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 
respondenter väljs ut bland sådana personer som finns tillgängliga för tillfället. Snöbollsurval, eller 
kedjeurval som det också kallas, innebär att ett antal människor som är relevanta för undersökningen 
används för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman 2002). I detta arbete gjordes urvalet 
genom att bekanta i Norrköping tillfrågades om de hade någon i sin bekantskapskrets, i rätt ålder, som 
kunde ställa upp på en intervju. På så vis blev respondenterna obekanta personer, vilket minskar risken 
för påverkan på resultatet.

3.2.3 Analysmetod
Intervjuerna i målgruppsundersökningen transkriberades, sammanställdes och analyserades tematiskt. 
Resultatet av nulägesbeskrivningen jämfördes därefter med resultatet av målgruppsundersökningen och 
med teorin för att kunna svara på frågeställningen hur väl Trend uppfyller målgruppens krav och de 
vedertagna normerna i tidskriftsbranschen.
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3.3  Kritik av metoder
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till vald forskningsmetod. Två begrepp som ofta nämns 
i sammanhanget är reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet), som kan ses som kriterier för 
bedömning av undersökningar. Det finns forskare som hävdar att dessa begrepp inte är relevanta för 
kvalitativ forskning eftersom de härstammar från kvantitativa metoder som rör mätning. Vissa forskare 
anser att man kan använda begreppen men lägga mindre vikt vid mätning. Andra går längre och har 
föreslagit helt andra kriterier för bedömning och värdering av kvalitativa studier (Bryman 2002). Här 
följer dock en kort genomgång om validitet och reliabilitet i relation till denna undersökning.

3.3.1  Validitet
Validitet handlar enkelt sagt om att se till att metoden klarar av att mäta det man avser att mäta 
(Seymour 1992). Begreppet används för att bedöma kvaliteten på slutsatser som dragits i en undersök-
ning och se om de hänger ihop eller inte (Bryman 2002).

Validitet kan delas upp i två olika delar: intern validitet och extern validitet. En metods interna validitet 
handlar om i vilken utsträckning den tillåter forskaren att dra korrekta slutsatser om orsak och verkan 
(Leedy & Ormrod 2010). En problematik kring den interna validiteten i denna undersökning är att 
det kan vara svårt för personer som inte är insatta i den grafiska branschen att uttrycka åsikter och tala 
om design. Därför är det också en utmaning att formulera intervjufrågor på ett sådant sätt att respon-
denten uppfattar frågan och svarar på det man är intresserad av att undersöka. Ett exempel är att ordet 
form kan tolkas av en insatt person som att ha med design att göra, medan en oinsatt person lätt kan 
tolka det som att det handlar om formatet på en trycksak.

Extern validitet har att göra med om resultaten av undersökningen kan användas för att göra generali-
seringar som kan appliceras utanför den specifika undersökningssituationen (Leedy & Ormrod 2010). 
Denna undersökning bygger på en fallstudie, och när det gäller fallstudier är det svårt, eller rent av 
omöjligt att göra generaliseringar utanför situationen. Syftet med fallstudier som undersökningsdesign 
är dock inte att göra generaliseringar och därför behöver inte de resultat som läggs fram vara begrän-
sade bara för att den externa validiteten är otillräcklig (Bryman 2002).

3.3.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om att undersökningen ska vara fri från slumpmässiga inflytanden och att det 
ska gå att upprepa undersökningen vid ett senare tillfälle och då få samma resultat (Seymour 1992). 
Begreppet reliabilitet blir oftast aktuellt vid kvantitativa undersökningar, då man vill avgöra hur stabilt 
ett mått är. Eftersom denna undersökning har frågeställningar som rör en tidskrift under förändring 
kommer reliabiliteten inte vara särskilt långvarig. Reliabiliteten i denna studie kan även påverkas av att 
urvalet i målgruppsundersökningen inte är så stort. Det finns en problematik kring att en enda persons 
åsikter kanske inte är representativa för hela gruppen i åldersintervallet.

3.4  Etiska problem 
Det finns fyra huvudkrav att beakta för att skydda individen inom forskning enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav kallas infor-
mationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
att berörda personer skall informeras om syftet med forskningen och vilka villkor om gäller för deras 
deltagande. Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva bestämma om de vill delta eller 
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inte och att samtycke skall inhämtas. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare skall ges största 
möjliga konfidentialitet och slutligen innebär nyttjandekravet att alla insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet)  

I denna undersökning har Vetenskapsrådets krav följts genom att alla respondenter har fått informa-
tion om undersökningen och dess syfte innan intervjun. De har fått möjlighet att samtycka, eller inte 
samtycka, till att medverka. Respondenterna har fått information om att deras intervjuer anonymiseras 
och att de endast kommer att benämnas efter sin ålder i rapporten. Alla medverkande har informerats 
om att denna rapport är ett examensarbete för Linköpings Universitet och att dessa examensarbeten är 
fria för allmänheten att ta del av.
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4 Resultat: nulägesbeskrivning

I detta kapitel presenteras resultaten av nulägesbeskrivningen av magasinet Trend. De 
insamlade data som ligger till grund för analysen presenteras tematiskt under respektive 
kategori, med inledningsvis innehåll följt av struktur, layout, typografi, färg, bilder och 
reklam. De två senaste numren av Trend är i fokus för undersökningen, men när det gäller 
innehållsdelen förekommer samtliga fem nummer i resultaten.

4.1 Innehåll
Artiklarnas innehåll delades in i kategorierna: mode, skönhet, inredning, resa, personporträtt, och mat (se 
tabell 4.1). Under kategorin övrigt placerades annat redaktionellt material som omslagets framsida, 
krönika/förord samt innehållsförteckning. I höstnumret 2010 är huvudreportaget ett resereportage 
och finns därmed med under kategorin resa, medan alla de övriga numren har ett personporträtt som 
huvudreportage. Vissa artiklar är gränsfall och svåra att definiera. Några av artiklarna som nu finns 
i kategorin personporträtt kunde eventuellt ha passat lika bra i exempelvis kategorierna mode eller 
skönhet, eftersom de handlar om butiker och butiksägare. Om den övervägande delen av innehållet i 
artikeln handlade om personen bakom butiken, snarare än om varorna som säljs där, placerades artikeln 
i kategorin personporträtt, annars i respektive ämneskategori. 

Tabell 4.1. Det redaktionella innehållet i Trend fördelat per kategori av ämnesområden, för 
de fem första numren av Trend. Siffrorna anger andelen i procent av det totala sidantalet i 
respektive nummer.

% vår 2009 höst 2009 vår 2010 höst 2010 vår 2011

mode 7,0 6,3 9,3 22,0 22,0

skönhet 7,0 3,0 15,6 8,0 6,0

inredning 10,7 12,6 12,5 12,0 9,5

resa 3,6 6,3 9,3 13,0 6,0

personporträtt 17,7 23,3 9,3 - 10,0

mat 3,6 - - - -

övrigt 5,3 4,6 4,6 3,5 4,0

Totalt: 54,9 56,1 60,6 58,5 57,5

I de första två numren av Trend var det personporträtten som blev största innehållskategori , följt av 
inredning. I det tredje numret, vår 2010, var det istället skönhet som dominerade innehållet, följt av 
inredning. I de två senaste numren, som är i fokus för den här undersökningen var det mode som 
utmärkte sig som det mest förekommande innehållet, där så mycket som 22 procent av innehållet 
i båda numren handlade om kläder och skor. Innehållets fokus har således skiftat mellan de olika 
numren. Mat är den kategori som är allra minst representerad i alla numren. Det finns endast en enda 
artikel i det första numret som hamnar i den kategorin, och den artikeln handlar om te. Det finns inga 
artiklar som innehåller recept på maträtter eller liknande.
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På samma sätt som med innehållskategorierna ovan fastställdes även fördelningen mellan redaktionellt 
material och reklam (se tabell 4.2). Till reklam räknas här annonser och advertorials tillsammans. 
Endast en annons, i höstnumret 2009, är klassad som advertorial. Den sträcker sig över mer än en sida 
och är markerad med en vinjett, med butikernas öppettider längst ner på sidan. Andelen redaktionellt 
material växlar mellan 61 % och 55 %, vilket är en skillnad på 6 procentenheter.  Andelen annonsmate-
rial ligger under 50 % i samtliga av de undersökta numren av Trend.

Tabell 4.2. Innehållet i Trend fördelat på redaktionellt innehåll 
respektive annonser, för varje hittills utgivet nummer. 

% redaktionellt 
innehåll

annonser

Vår 2009 54,9 45,1

Höst 2009 56,1 43,9

Vår 2010 60,6 39,4

Höst 2010 58,5 41,5

Vår 2011 57,5 42,5

4.2 Struktur
För att undersöka hur Trend är strukturerad gällande framvagn, mitt och bakvagn sammanställdes en 
sidöversikt för Trend höst 2010 och en för vår 2011 (se figur 4.1 och 4.2). Sidöversikterna visar hur 
artiklarna är placerade i förhållande till varandra. Detta gjordes för att få en uppfattning om det finns 
någon återkommande struktur i hur artiklarna placerats i Trend med utgångspunkt ur dess innehåll. 
Den enda återkommande struktur som noterades var att den inledande krönikan och innehållsförteck-
ningen finns på samma plats i båda numren, men i övrigt varierar ämnenas placering i tidningarna. 
Sidöversikterna förtydligar även hur det redaktionella materialet och annonsmaterialet förhåller sig till 
varandra, både med avseende på mängd och på placering. Båda de undersökta numren av Trend har ett 
omfång på 50 sidor, inklusive omslag och ett utvik från omslaget som ger två sidor extra. Utvikssidorna 
är placerade mellan omslagets framsida och inlagan och används till annonser. Utöver annonserna i 
utviket finns ingen tydlig struktur för placeringen av annonserna i tidningarna, förutom att de ligger 
placerade mellan artiklarna genomgående i båda numren. 

4.2.1 Omslag
Omslagen för de båda undersökta numren av Trend undersöktes ingående för att få med alla delar 
i omslagens utformning. Omslagen har olika stil och det framgår tydligt att det är ett höstnummer 
och ett vårnummer (se figur 4.3 och 4.4). De skiljer sig åt även i andra avseenden vilket tas upp under 
respektive rubrik nedan.

Bild
Både omslaget till höstnumret och det till vårnumret visar ett fotografi av en yngre kvinna som tittar in 
i kameran. Höstnumret är taget i extrem närbild i ett perspektiv ovanifrån och vårnumret i närbild och 
rakt framifrån. Kvinnan på omslaget till vårnumret ler mer än kvinnan på höstomslaget. Personerna 
på båda omslagen är med i en artikel i respektive tidning men ingen av dem har anknytning till det 
aktuella numrets huvudartikel.
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Figur 4.1. Sidöversikt för Trend höst 2010. De vita fälten anger redaktionellt innehåll och de grå visar annon-
sernas placering. Det redaktionella materialet är indelat i kategorierna mode, skönhet, inredning, resa, person-
porträtt, och mat. Övrigt innehåll är omslag, krönika, redaktionsruta och innehållsförteckning. 

Figur 4.2 Sidöversikt för Trend vår 2011. De vita fälten anger redaktionellt innehåll och de grå visar annonsernas 
placering. Det redaktionella materialet är indelat i kategorierna mode, skönhet, inredning, resa, personporträtt, 
och mat. Övrigt innehåll är omslag, krönika, redaktionsruta och innehållsförteckning. 



34

Huvud och logotyp
Huvudet på båda omslagen innehåller Trends logotyp som är tidningens namn skrivet med en skript 
i gemener. På båda omslagen faller logotypen till viss del utanför tidskriftens kant. Färgerna på logo-
typerna är i båda fallen hämtade ur omslagsfotografiet: vitt i höstnumret och en övertoning från lila 
till magenta i vårnumret. Förutom Trends egen logotyp finns även Folkbladets logotyp med i huvudet, 
dock mindre framträdande och placerad under Trendlogotypen. På höstnumrets omslag är denna 
logotyp placerad till höger och på våromslaget till vänster. I båda fallen har logotypen en färg eller 
nyans som avviker från Trends logotyp. 

Huvudet har förändrats och förenklats mellan dessa båda nummer. I höstnumret finns bokstäverna FÖ 
med i övre vänstra hörnet. De står för Folkbladet Östgöten vilket är det gamla namnet på tidningen 
Folkbladet, men som den officiellt inte hetat sedan 1998 (Folkbladet 2011). På vårnumrets omslag är 
bokstäverna FÖ borttagna. På höstnumrets omslag finns dessutom en tagline som lyder “höstens trender 
- på alla plan”. Den är skriven i versaler, är placerad under Trendlogotypen på vänster sida och har en 
färg som avviker från övrig text på omslaget. Motsvarande tagline för vårnumret saknas. Placeringen 
av utgåvans namn har också förändrats. Höstnumret har namnet höst 2010 placerat till höger ovanför 
Trendlogotypen medan Vårnumret har namnet nummer ett – vår 2011 placerat till höger under Trend-
logotypen. På båda omslagen har namnet samma färg som Folkbladets logotyp har på det aktuella 
omslaget. 

Figur 4.3 Omslaget till Trend höst 2010. Figur 4.4 Omslaget till Trend vår 2011.
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Puffar
De fyra puffarna på höstnumrets omslag är alla satta i en linjär som ser ut att vara samma som 
huvudets tagline. Texten är satt i olika vikter där huvudordet är i fet stil och resterande text i normal 
vikt. En av puffarna är större än de andra och har två olika teckengrader. Alla puff-texterna är vita, 
samma färg som på Trends logotyp i detta nummer. De tre mindre texterna är placerade på en halv-
genomskinlig färgad tonplatta med olika färg för varje puff. Puffarna i höstnumret är placerade längs 
omslagets högerkant.

På vårnumrets omslag finns tre puffar som alla är satta med två olika typsnitt, en antikva och en linjär. 
Till själva huvudordet, eller huvudbudskapet, används antikvan och till de resterande orden används 
linjären. Alla pufftexterna är tvåfärgade i färger som är upplockade ur omslagsbilden. Antikvan i varje 
puff har en färg och linjären en annan. Totalt sett används fyra olika färger till pufftexterna men ingen 
av dem ligger på en tonplatta. En av puffarna har ”vanlig” text medan de två andra har text som är 
överlappande och bokstäverna staplade på varandra på höjden med en mycket liten kägel. Puffarna 
i vårnumret är placerade både till höger, vänster och längst ner på bilden och ramar in motivet på 
omslagsbilden.

Färger
Färgerna på omslaget till höstnumret är dova, varma och med höstkänsla. Bakgrunden är mörk. Vissa 
av färgerna i de grafiska elementen är upplockade ur fotografiet medan de övriga är komplementfärger. 
Färgerna på omslaget till vårnumret däremot är klara, glada, ganska skarpa och våriga. Bakgrunden är 
ljus: vit och ljusblå. Samtliga färger på de olika grafiska elementen är plockade ur fotografiet.

Layout
Fotografierna på båda omslagen är framträdande och lämnar inte mycket utrymme till övrigt innehåll. 
All text ligger i ytterkant och ramar in motivet.

Typografi
I höstnumret används tre olika typsnitt på omslaget; en skript (Trends logotyp), en antikva (Folkbla-
dets logotyp) och en linjär som används till all övrig text. Texten i de tre puffarna är satt i olika vikter, 
där huvudordet är satt i en fet stil och resten i normal vikt. Den större puffen har två olika teckeng-
rader. 

I vårnumret används fyra olika typsnitt på framsidan. Skripten och den ena antikvan ingår i Trends 
respektive Folkbladets logotyper. Utöver dessa återstår en antikva och en linjär. Antikvan varieras i 
storlek, även inom en enskild puff, medan linjären är satt i samma grad men i olika vikt. Antikvan 
används till puffarnas ”rubrik” och linjären till ”underrubriken”. Rubrikerna som är satta i en antikva är i 
vissa fall endast gemener och i vissa fall med inledande versal. 

4.2.2 Framvagn, mitt och bakvagn 
De två aktuella numren av Trend undersöktes med avseende på strukturindelning enligt systemet med 
framvagn, mitt och bakvagn (se avsnitt 2.2). Båda de undersökta numren har en tendens till en framvagn 
med krönika, redaktionsruta samt innehållsförteckning men saknar andra typiska framvagnsdelar som till 
exempel enkelsidiga produktsidor, korta notiser samt nyhetssidor. Båda numren har till största delen ett 
innehåll som normalt hör hemma i en mittavdelning, med längre texter och reportage, vilket ger en något 
monoton läsrytm. Höstnumret inleder sin mittdel med det reportage som ligger till grund för omslags-
bilden och vårnumret inleder sin med tidningens huvudreportage. Inget av numren har en bakvagn.
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Krönika 
Det redaktionella materialet i Trend inleds med en krönika. I litteraturen betecknar ordet krönika 
oftast en text skriven av en utomstående gästskribent men i Trend, och i denna uppsats, används ordet 
krönika för den inledande texten skriven av Folkbladets journalist Åsa Hanell. Krönikorna i de två 
undersökta numren av Trend är lika i sin placering: överst på inlagans första vänstersida, sidan två. 
Krönikan tar, tillsammans med redaktionsrutan, upp en halv tidningssida och under denna finns en 
annons. Krönikorna är också snarlika i sin utformning då båda innehåller ungefär lika stor, under-
tecknad, textmassa satt i två spalter, en rubrik, en punktlista med tips med en färgad tonplatta som 
bakgrund samt ett fotografi av Åsa Hanell. Det som skiljer krönikorna åt är rubrikernas utseende. För 
utförligare beskrivning av detta se avsnittet om typografi nedan. Krönikan i höstnumret inleds med en 
anfang samt har en punktlinje från namnet Åsa Hanell till bilden av densamma. Vårnumrets krönika 
har ordet vårkrönika skrivet som en vinjett över rubriken.

Redaktionsruta
Redaktionsrutan är placerad direkt under krönikan i båda de undersökta numren av Trend. Texten är 
skriven i samma linjär som används till bland annat mellanrubriken men i redaktionsrutan används 
en mindre grad av typsnittet satt både i en fet och en normal vikt. Det som skiljer redaktionsrutans 
utseende i höstnumret från den i vårnumrets är att höstnumrets ruta är markerad med en röd linje 
ovanför och nedanför sig.

Figur 4.6 Innehållsförteckningen i Trend höst 2010.Figur 4.5 Sida med innehållsförteckning i höst 2010.
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Innehållsförteckning
Innehållsförteckningarna i båda numren är placerade på sidan tre, vilket är inlagans första högersida 
med redaktionell text. De ligger därmed direkt efter krönikan och redaktionsrutan i båda tidningarna. 
Båda innehållsförteckningarna innehåller bild, text och sidnummer och presenterar ett urval av artik-
larna i tidningarna. Utöver dessa egenskaper skiljer sig innehållsförteckningarna markant från varandra. 
En av de största skillnaderna är att höstnumrets innehållsförteckning endast upptar en fjärdedels 
tidningssida (se figur 4.5) medan den i vårnumret upptar en halv sida. 

I höstnumret har alla bilder i innehållsförteckningen samma storlek och är försedda med en vit ram 
(se figur 4.6). De är placerade i två kolumner med fri yta runt och emellan sig. Bilderna är snedställda 
i olika vinklar och har en skugga under sig som faller nedåt och åt höger. Innehållsförteckningens 
läsriktning, om den ska läsas med artiklarnas placering i ordning, är i sicksack. Bilderna är placerade 
så att kolumnerna är vertikalt förskjutna vilket underlättar läsningen. En del av bilderna som används 
för att illustrera artiklarna är samma som inne i tidningen, och i några fall används andra bilder. Över 
innehållsförteckningen finns rubriken Innehåll i samma storlek och vikt som krönikans rubrik på 
uppslagets vänstersida. Hälften av artikelrubrikerna och sidnumren är placerade bredvid bilden och 
den andra hälften finns istället under bilden. Rubrikerna och sidnumren är satta i en linjär. På två 
sidor av innehållsförteckningen, mot annonserna placerade till höger och nedan, finns en röd linje som 
markerar dess gräns. Samma röda linje återfinns ovanför och nedanför redaktionsrutan på uppslagets 
vänstersida. Redaktionsrutans nedre linje är placerad på samma höjd som innehållsförteckningens 
nedre linje vilket gör att den ser ut att fortsätta över från den ena till den andra sidan.

Innehållsförteckningen i vårnumret (se figur 4.7) består framför allt av bilder och expressiv typografi. 
Alla bilderna är större än i höstnumrets innehållsförteckning. De enda två svartvita bilderna i maga-
sinet finns i innehållsförteckningen. Bild och text är placerad på två rader vilket uppmuntrar läsning 
från vänster till höger. Dock är inte artiklarna presenterade i denna, eller någon annan logisk, ordning. 
Om läsningen sker från vänster till höger samt uppifrån och ner presenteras artiklarna i följande 

Figur 4.7 Innehållsförteckningen i Trend vår 2011.
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sidnummerordning; s.4, s.28, s.42, s.16, s.13, s.34, s.19 och s.38. Elementen i innehållsförteckningens 
två rader bildar tillsammans en fyrkant. Två av bilderna är frilagda och dessa är placerade diagonalt 
från varandra i övre högra respektive nedre vänstra hörnet. Dessa sticker ut något från fyrkantens 
imaginära yttre ram. Den övre vänstra bilden, som är den största bilden, balanseras av den sammansatta 
formen av de mindre bilderna placerade nederst och till höger. På samma sätt balanseras också de 
frilagda bilderna mot varandra. Texten är placerad på bilderna vid två tillfällen, de resterande bilderna 
har texten placerad nedanför. Texten som är placerad på bilderna är vit medan texten under bilderna är 
grå. Siffrorna som markerar sidnummer samt ordet Rickfors som är placerat på den största bilden, är 
i samma antikva som används i inlagans rubriker, se nedan under typografi. All övrig text är satt i en 
linjär. Sidnumren har flera olika storlekar men de fyra småbildernas siffror är alla lika stora. Sidnumren 
till de icke frilagda bilderna är placerade mot bildens nedre vänstra hörn. Sidnumret till den frilagda 
bilden nere till vänster är placerad mot den imaginära större rutans nedre vänstra hörn och sidnumret 
på den frilagda bilden uppe till höger är centrerat. Sidnumreringen på den stora bilden samt de frilagda 
bilderna har halvgenomskinliga färger: magenta, grön och gul.  

Produktsidor
I höstnumret 2010 finns ett uppslag med röda produkter (se figur 4.8). Rubriken lyder rött är rätt i höst 
och är placerad på vänstra sidan. Ordet rött är skrivet i svart och orden är rätt i höst är skrivna i rött. 
På den högra sidan ligger ett textblock som inleds med en röd anfang. Bilder på olika röda produkter 
ligger som en ram runt uppslaget och en bild ligger i mitten. Bilderna är antingen frilagda, med en 
skugga bakom, eller fyrkantiga bilder med vit kant och skugga. En del bilder är placerade till viss del 
överlappande och de fyrkantiga bilderna är placerade i olika vinklar, som fotografier utspridda över 
sidan. Produkterna på bilderna är en blandning av olika röda saker: kläder, solglasögon, skål, handskar, 
köksluckor, väskor, glas, nagellack, skor och gummistövlar. Alla bilder har en bildtext placerad under, 
ovanför, vid sidan av eller ovanpå bilden. Under texten och bilderna ligger en ljust rosa tonplatta 
mönstrad med ett ännu ljusare medaljongmönster. I samma nummer av Trend finns också ett modere-

Figur 4.8 Produktsida i Trend höst 2010.
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portage med snarlik utformning: samma typsnitt i rubriken och även många bilder på olika produkter 
placerade på ett liknande sätt över sidorna på en ljus tonplatta med medaljongmönster. Men eftersom 
detta reportage sträcker sig över fyra sidor och har en större textmassa samt två utfallande helsides-
fotografier har det inte klassificerats som en produktsida i detta arbete trots likheterna med det röda 
uppslaget. I vårnumret saknas produktsidor helt.

4.3 Layout
Marginalernas och spalternas bredd varierar mellan olika sidor i båda de undersökta numren av 
Trend. I vissa fall är innermarginalen bredare och i andra fall lika bred som yttermarginalen. I vissa 
fall är marginalerna på vänster sida av uppslaget smalare än de på höger sida, eller tvärt om. Den inre 
marginalen har en bredd som varierar mellan 2 och 4 cm och den yttre marginalens bredd varierar 
mellan 1,2 - 4,6 cm. Även marginalen mellan text och nederkant varierar. Rubrikerna och ingresserna 
linjerar oftast mot brödtexten. I vissa fall är det dock tvärtom, så att byline, rubrik och ingress har en 
smalare marginal än brödtexten nedanför (se figur 4.9). Alla dessa exempel sammantaget pekar på att 
ett gridsystem inte används. 

Figur 4.9 Artikel i Trend höst 2010, där marginalen för byline, rubrik och ingress är smalare 
än för brödtexten, så att textelementen inte är linjerade.

Brödtexten i de två undersökta numren av Trend är ibland satt i en spalt men oftare i två. Tre spalter 
eller flera förekommer inte alls. De tvåspaltiga sidorna har antingen lite bredare spalter; drygt 7 cm 
breda, eller lite smalare, mellan ca 6,2 och 6,7 cm breda. I ungefär hälften av fallen är vänsterspalten 
smalare än högerspalten, oberoende av om texten ligger på en höger eller vänstersida. På de tvåspaltiga 
sidorna är spalterna ibland centrerade på sidan så att spaltmellanrummet ligger rakt över sidnumret. 
Det förkommer också att spalterna är placerade så att sidnumret ligger under den ena eller den andra 
spalten. Det finns ingen konsekvens i att sidnumret till exempel ligger under den spalt som är närmast 
sidans ytterkant, utan även detta varierar. Där en enkel spalt används är den i vissa fall bredare än de 
spalter som används på de tvåspaltiga sidorna, men inte alltid. Spaltbredden på dessa sidor varierar 
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mellan 6,7 cm och 9,1 cm. Inte heller där ingressen ligger i ena spalten och brödtexten i den andra är 
spalterna lika breda. Likaså där bilder är placerade i ena spalten och text i den andra kan textspalten 
vara bredare än bildspalten eller tvärt om. Spaltmellanrummet varierar också, detta kan vara mellan 5 
mm och 9 mm brett.

4.4 Typografi 
Stilmallar används i Trend på det sättet att endast ett begränsat antal typsnitt och typstorlekar före-
kommer. En enda stilmall används genomgående i hela tidningen. Genomgående i både höst- och 
vårnumret används bestämda textstorlekar konsekvent i ingresser, mellanrubriker, bildtext samt 
brödtext. Det som till viss del avviker från stilmallen är rubrikerna där teckenstorleken och ibland även 
typsnittet och typvikten kan variera. I vissa fall sätts olika sorters typsnitt i olika storlek och viktstyrka 
tillsammans, till exempel en mindre skript som kontrast till en större extrafet linjär (se figur 4.8). Även 
i ingresserna finns en del avvikelser då de ibland är satta i normal vikt och ibland i mager. Att brödtexten 
genomgående har samma utseende skapar samstämmighet genom båda de undersökta numren.

4.4.1 Radlängd 
I de två undersökta numren av Trend har brödtexten en radlängd på mellan 38 - 63 tecken. Där texten 
är satt i en spalt är radlängden längre och där den är satt i två spalter är radlängden kortare. Ofta är 
vänsterspalten smalare och har ett mindre antal tecken än högerspalten. En ännu kortare radlängd, 34 
tecken, används till faktarutor.

4.4.2 Typografiska element

Rubrik, mellanrubrik och brödtext
Inlagans typografi i höstnumret består i huvudsak av en antikva till brödtexten och linjären Gotham till 
artikelrubriker och mellanrubriker (se figur 4.10). I två fall, på mer produktorienterade sidor i höst-
numret, används dessutom en skript i form av en nedryckare tillsammans med linjären i extrafet stil (se 
figur 4.8). Tre av rubrikerna i höstnumret är helt eller delvis i färg. Den första i vitt tillsammans med en 
färg, den andra i svart tillsammans med en färg och den tredje helt i färg. Dessa färger tas också upp i 
olika typografiska element i själva artikeln. 

Även i vårnumret är mellanrubrikerna satta i linjären Gotham. Huvudrubrikernas typsnitt har dock 
bytts ut till en antikva, Bodoni, vilket är samma typsnitt som även används i brödtexten. Dessa två 
typsnitt används till så gott som all redaktionell text i vårnumret. Förutom att rubrikerna har bytt 
typsnitt är den mest framträdande förändringen gällande typografin att rubrikerna i vårnumret till 
största delen är tvåfärgade (se figur 4.11). Alla utom två är i svart tillsammans med en färg. De avvi-
kande två rubrikerna är i stället i vitt tillsammans med en färg eller helvitt. Antalet ord i färg växlar 
från ett till fyra. I de flesta fall är de inledande orden svarta och de sista orden i meningen i färg men i 
vissa fall är det tvärtom. Ofta är de färgade orden satta i kursiv stil men ibland är även detta tvärt om. 

Rubrikerna har genomgående i båda numren inledande versal följd av gemener till skillnad från 
mellanrubrikerna som endast sätts i versaler. Den valda färgen i rubrikerna är samma som används till 
vissa ingresser, mellanrubriker och ikoner. I både höstnumret och i vårnumret finns rubriker i enhetlig 
storlek men även rubriker som har två olika storlekar på bokstäverna. Ibland är skillnaden tydlig men i 
vissa fall används två närliggande storlekar (se figur 4.11). 
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Figur 4.11 Tvåfärgad rubrik i typsnittet Bodoni, från 
Trend vår 2011. De svarta och de färgade orden skiljer 
sig åt i storlek. 

Figur 4.10 Rubrik i typsnittet Gotham, från Trend höst 
2010.

Ingress
I båda de undersöka numren av Trend används linjären Gotham till ingresser. I höstnumret är fyra av 
åtta ingresser svarta mot vit bakgrund. Av de övriga ingresserna är en orange, två grå och en vit. Den 
orangefärgade ingressen samt den ena av de grå ser ut att vara satta i normal vikt, alla övriga ingresser 
ger ett tunnare intryck. Detta fungerar utmärkt på de ingresser som är svarta på vit bakgrund men 
läsbarheten försämras något hos den magra grå och den magra vita som är satt i negativ text mot en 
grå tonplatta.

I vårnumret är tre av tio ingresser svarta mot vit bakgrund och dessutom finns en lila, en vit, en grön, 
en blekrosa, en gul, en ljusblå och en orange ingress. Alla ingresser är nu satta i den magra varianten 
av typsnittet, ingen är satt i normal vikt. Läsbarheten hos de färgade ingresserna är acceptabel i de 
mörkare nyanserna men dålig i de ljusare. Den vita ingressen är placerad på en bild vilket ytterligare 
försämrar läsbarheten då ingressen både är satt i negativ text och mot en rörig bakgrund. Gällande 
teckenstorlek hos ingresserna används genomgående samma grad i båda de undersökta numren av 
Trend.

Byline
Artiklarnas byline (se figur 4.9) har genomgående samma form i båda de undersökta numren av Trend. 
Den inleds alltid med en fyrkant i samma färg som används till övriga grafiska element i artikeln. Efter 
fyrkanten står ordet av, och sedan artikelförfattarens namn. Därefter står ordet foto, varvid fotografens 
namn följer. All byline-text är satt i typsnittet Gotham i versaler och orden av och foto är i fet stil. 

I de flesta fall är artikelns byline placerad ovanför rubriken samt vänsterställd i linje med brödtext eller 
ingress. Endast i en artikel i höstnumret är dess byline placerad under rubriken och då även till höger. 
Högerställd byline förekommer på ytterligare några ställen i både höstnumret och vårnumret. Vid 
ett tillfälle linjerar en högerställd byline med rubriken men i de andra fallen linjerar den varken mot 
rubrik, ingress eller brödtext. Vid två tillfällen är artikelns byline placerad högst upp i vänstra hörnet av 
sidan på en bild. 

Stora citat
Stora citat används som dekorativa textelement i framför allt vårnumret men även i en artikel i höst-
numret. I båda numren är de satta i samma typsnitt som rubrikerna. I höstnumret finns två citat, det 
ena i vitt och det andra i samma färg som används till andra typografiska element i artikeln. Båda dessa 
citat använder samma typsnitt som rubriken och har inga citattecken (se figur 4.12). Vissa ord är även 
i samma storlek som i rubriken vilket gör att det är svårt att skilja citaten från rubriken. Tre av citaten 
i vårnumret är vita och har citattecken, det fjärde är rosa men saknar citattecken och har en rubrik i 
större teckengrad, med citatet i mindre grad under rubriken. Alla citaten är placerade helt eller delvis 
på bilder. 
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Både höstnumret och vårnumret innehåller textelement som vid första anblicken ser ut som citat 
då de i placering, typsnitt och färg är behandlade på samma sätt som citaten, men som inte är det 
eftersom de inte återfinns som citat i texten. Dessa icke-citat är vanligare i höstnumret, till exempel 
består ett sådant av ett textstycke som är taget från bildtexten och fyra är skrivna med fristående text. 
I vårnumret finns två stycken icke-citat, båda i samma färg och typsnitt som de riktiga citaten samt 
satta med citattecken, det ena är taget ur texten men är inte ett citat och det andra är en fristående 
text. I samma nummer finns ytterligare två exempel på svårdefinierade textelement, till exempel orden 
Get away. placerade på en bild som ser ut som en rubrik till en bildtext och orden Inte bara snyggt. är 
skrivna i vitt som en rubrik till ett eget textstycke som är placerat på en bild och fristående från själva 
artikeln.

Bildtext
I båda de undersökta numren av Trend används samma linjär till bildtexterna som till byline och 
mellanrubriker. För att koppla bildtexten till rätt bild i höstnumret används prickade linjer (se figur 
4.13) samt det vanligare sättet att skriva ovan, vänster, höger etc. När dessa hänvisningar används är de 
satta i samma typsnitt och grad som i artikelns mellanrubriker, men ibland med en tyngre vikt. Ibland 
har de också samma färg som mellanrubrikerna men när de är placerade på tonplattor används i stället 
vitt. Oftast är bildtexten placerad rakt men när bilden är placerad på snedden följer bildtexten bildens 
vinkel (se figur 4.13). Bildtexterna i vårnumret skiljer sig från de i höstnumret genom att det eller de 
inledande orden ibland, men inte alltid, är satta i versaler. Ibland har dessa inledande ord samma färg 
som till exempel mellanrubrikerna och ibland har de samma färg som resten av bildtexten.

Anfang
Anfanger används på fyra ställen i höstnumret, de har alla tre raders höjd och är satta i samma röda 
skript (se figur 4.8). Den första återfinns i krönikan och de övriga på de sidor som har karaktären av 
produktsidor. I vårnumret används inga anfanger.

Figur 4.13 Exempel på bildtexter ur Trend höst 2010. 
Prickade linjer används för att koppla ihop bild och 
text. När bilden ligger snett på sidan följer bildtexten 
bildens vinkel. 

Figur 4.12 Ett xempel på ett citat ur Trend höst 2010. 
Inga citattecken används och typsnittet är samma 
som i artikelrubrikerna, vilket gör att det riskeras att 
blandas samman med rubriken. 
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Figur 4.14 Del av faktaruta ur Trend höst 2010. 
Rubriken och tonplattan visar tydligt att det rör sig om 
en faktaruta. 

Figur 4.15 Faktaruta ur Trend vår 2011. Streckad linje 
används i vårnumret för att markera faktarutor. 

Ikoner
I båda numren används typografiska ikoner som till exempel en ruta innan bylinen och slutmarkering i 
form av en ruta i slutet av artiklar. En annan typ av ikon är fortsättningsmarkering i form av pilar som 
leder läsaren från en sida till en annan när artikeln sträcker sig över flera sidor. När en artikel fortsätter 
på nästa sida bryts texten i vissa fall mitt i en mening, och i andra fall inleds texten på nästa sida med 
ett nytt stycke.

Vinjett
I höstnumret används två av artiklarnas rubriker som vinjetter. Dessa löper högst upp på artikelsidorna 
mot ytterkanten och är satta i samma typsnitt och vikt som mellanrubrikerna. Vinjetterna använder 
alltid svart text mot vit bakgrund och där dessa används är bilderna ej utfallande i överkant. Artiklarnas 
rubriker används inte på detta sätt i vårnumret men däremot markeras krönikan och innehållsför-
teckningen med orden vårkrönika och innehåll. Denna text är satt på samma sätt som vinjetterna i 
höstnumret.

Sidnumreringen
Sidnumreringen är utformad på samma sätt i båda de undersökta numren av Trend. Siffrorna är 
skrivna i en mager antikva satt i negativ text: vit mot en svart tonplatta. Denna tonplatta är centrerad 
och placerad längst ner på sidorna. På vissa sidor saknas sidnumrering. Detta kan förekomma vid 
exempelvis helsidesannonser, men inte vid alla sådana. Sidnumreringen saknas ibland även där en bild 
är placerad längst ner på sidan. Vid ett tillfälle är en bildtext placerad där sidnumreringen vanligtvis 
finns och då utgår denna. 

Faktarutor
I höstnumret finns endast en faktaruta medan vårnumret har fem stycken. Faktarutorna följer inte en 
bestämd mall utan har olika utseende. I ett exempel (se figur 4.14) finns ordet fakta med i rubriken 
och texten är placerad på en tonplatta vilket tydligt skiljer faktarutan från artikeltexten. Vid ett annat 
tillfälle behandlas faktarutan på ett likadant sätt som bildtexten i samma artikel vilket gör att den 
är svår att urskilja trots att ordet fakta inleder texten. I vårnumret används en streckad linje för att 
markera faktarutor (se figur 4.15).
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4.5 Färg
Färg används både i typografi, linjer, tonplattor och fotografier i Trend. Förutom grundfärgerna svart 
och vit används även färger hämtade ur bilderna, oftast endast en kompletterande färg per artikel. 
Denna färg används till de grafiska element som färgläggs. Tonplattor, om de förekommer i artikeln, 
kan ha en annan färg eller en annan nyans av samma färg som används i typografin. I höstnumret 
används mycket grått i olika nyanser både till tonplattor och till typografi vilket knyter ihop flera olika 
artiklar i tidningen. I vårnumret används färg mer uttalat och en temafärg är vald för varje artikel. 
Detta skapar samstämmighet inom artikeln men de täta färgbytena ger en mindre känsla av samstäm-
mighet mellan de olika artiklarna. Ingen särskild palett används och inte heller är färgen betydelse-
bärande i den meningen att en färg symboliserar till exempel ett visst ämnesområde eller ett ord av 
särskild vikt. Där tvåfärgade rubriker används markerar färgen det/de första eller sista ordet/orden i 
rubriken. De valda färgerna till typografin är inte alltid de med bäst kontrastverkan och hög läsbarhet. 
Vissa tonplattor i höstnumret är mönstrade i två snarlika nyanser, till exempel ett medaljongmönster 
ovanpå en tonplatta där de båda elementen har så snarlika färger att mönstret nästan inte går att 
urskilja. I vårnumret förekommer ett mindre antal halvgenomskinliga tonplattor i färg eller vitt, som är 
placerade på bilder och används till bland annat faktarutor. Ytterligare exempel på användning av färg i 
vårnumret är att färga hela bilder i en viss nyans, eller att lägga en halvgenomskinlig övertoning över en 
bild så att en del av bilden färgas.

I höstnumret används färgade, prickade linjer för att sammankoppla bilder med bildtext. I samma 
nummer används även färgade linjer för att avgränsa det redaktionella materialet från annonser; till 
exempel runt innehållsförteckningen och under redaktionsrutan. I vårnumret används inga avgrän-
sande linjer mellan redaktionellt material och annonser. De fåtaliga linjer som används är både färgade 
och streckade och markerar faktarutor.

4.6 Bilder
Bilderna i de undersökta numren av Trend är nästan uteslutande fotografier. De enda illustrationer som 
används är bakgrundsornament i tonplattor som till exempel slingor eller medaljonger. Dessa används 
på ett mycket diskret sätt och går ton i ton mot tonplattan. Andra illustrationer förekommer inte. Bild-
manéret som används i Trend ger tidningen samstämmighet. Så gott som alla bilder är i färg, förutom 
två svartvita bilder i vårnumrets innehållsförteckning, och majoriteten av dem föreställer människor. 

Figur 4.16 Bilder ur vårnumret 2011 som ger sken av att vara upptejpade på sidan. Den vita 
ramen och skuggan bakom gör att bilderna ser ut som lösa fotografier. 
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Bilderna är ofta placerade flera på rad överst, underst eller längs med ytterkanten av sidan. Bilder av 
samma storlek grupperas ofta tillsammans och beskärs i samma höjd. Bilder av olika storlek sätts i 
många fall bredvid varandra, på så vis att en stor bild balanseras mot flera mindre bilder. En utfallande 
helsidesbild på ena sidan av ett uppslag balanseras ofta med flera mindre bilder på andra sidan. Att 
använda större och mindre bilder på ett kontrasterande sätt är mer uttalat i vårnumret än i höstnumret.

Rektangulära och kvadratiska bilder dominerar i Trend men även frilagda bilder används, vilket ger 
form åt sidorna. I båda de undersökta numren används bilder som ser ut som lösa fotografier med vit 
ram (se figur 4.16). Dessa är placerade snedställt i olika vinklar över sidorna och skapar oregelbundna 
former. I vårnumret har vissa bilder även en ljusbrun tejpbit för att ge intryck av att bilden är upptejpad 
på sidan. Dessa foton placeras ofta delvis framför eller bakom andra bilder och tonplattor och i vissa 
fall faller de även utanför tidningssidan.

I vårnumret är många bilder snedskurna vilket skapar form och rörelse på sidorna (se figur 4.17). Detta 
manér används på alla redaktionella uppslag i numret. Vinkeln och riktningen på snedskärningen 
varierar men oftast är bilden lägst i vänsterkant och högst i högerkant.

Både höstnumret och vårnumret har fyra stycken utfallande helsidesbilder vardera. Dessa helsidesbilder 
markerar ofta början eller slutet av en artikel, men ibland finns de mitt i artikeln. I höstnumret är 
bilderna i flera fall placerade på tonplattor vilket inte är fallet i vårnumret. Mellan bilderna finns 1,5-5 
mm luft. Detta mellanrum finns ibland, men inte alltid, även mellan bild och närliggande tonplatta.

Skuggor ligger bakom de flesta frilagda bilder, bakom vissa tonplattor samt bakom alla de bilder som 
ser ut som fotografier med vit ram. På samma uppslag kan bilder både med och utan skuggor blandas 
med varandra vilket gör att den tredimensionella effekten inte blir helt trovärdig. Skuggorna är place-
rade åt höger och nedåt vid bilderna. 

4.7 Reklam
Båda tidningarna inleds med en framsida följd av ett utvik som ger totalt fyra sidor med helsidesan-
nonser. Samma företag annonserar på denna plats i båda numren. Därefter är annonssidorna utspridda, 
och ganska jämnt fördelade, genom hela tidningen. De annonser som upptar en helsida är placerade 

Figur 4.17 I vårnumret 2011 beskärs ofta bilderna på snedden, vilket ger liv åt sidorna.  
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på antingen höger eller vänster sida om det redaktionella materialet, alternativt över ett helt uppslag. 
Annonserna är aldrig placerade så att de avbryter en artikel, utan det redaktionella materialet är alltid 
sammanhållet. De mindre annonserna i Trend är sammanfogade på det sätt Rothstein (2007) rekom-
menderar så att kvarts- och halvsidesannonser ligger tillsammans för att skapa hela sidor, eller uppslag, 
med annonser. De två genomgående undantagen från detta är sidan med krönikan/förordet samt 
innehållsförteckningen som delar sida med en eller tre annonser. (se figur 4.5) 

Dubbelsidiga annonser, det vill säga annonser som ligger över ett helt uppslag, förekommer vid tre 
tillfällen i både höst och vårnumret. Båda numren har också nio helsidesannonser vardera och det 
resterande annonsmaterialet består till största delen av halv- och kvartssidesannonser. Halvsides-
annonserna har liggande format och kvartssides-annonserna stående. Ett undantag från detta finns 
i varje tidning där kvartssides-annonserna i stället har formen av en avlång liggande rektangel som 
i dessa fall är placerad längst ner på sidan under det redaktionella materialet. I slutet av tidningarna 
ligger flera sidor med annonser placerade intill varandra. Omslagets insida och baksida upptas av 
helsidesannonser, i höstnumret är hela det sista uppslaget en dubbelsidig annons. Höstnumret avslutas 
med fyra annonssidor, inklusive baksidan, och vårnumret med tre sidor. De flesta av de företag som 
förekommer i det redaktionella materialet annonserar i samma nummer av Trend.

Läsrytmen påverkas av hur det redaktionella materialet placeras i förhållande till annonsmaterialet. 
Det finns ingen tydlig logik i hur annonserna är insprängda i det redaktionella innehållet. Annonser 
och redaktionell text varvas genom hela tidningarna. Annonssidor som ligger på ena sidan av ett 
uppslag bryter rytmen mindre än hela uppslag med annonser. Mot slutet av tidningen förväntas det 
redaktionella materialet ta slut och reklam ta vid. I både höstnumret och vårnumret ligger dock ett 
reportage insprängt bland annonserna i slutet av tidningarna (se figur 4.1 och 4.2), vilket känns oväntat 
och innebär att läsrytmen bryts och läsningen blir hackig.
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5 Resultat: målgruppsundersökning 

I detta kapitel presenteras resultatet av målgruppsundersökningen. Intervjuerna som har 
genomförts med respondenter ur målgruppen sammanfattas och presenteras tematiskt. Inled-
ningsvis presenteras bakgrundsinformation om respondenterna för att sedan övergå till deras 
åsikter om innehåll, struktur, layout, typografi, färg, bilder och reklam i tidskrifter.

5.1 Bakgrundsinformation 
Respondenterna i målgruppsundersökningen var 23, 26, 34, 36, 43 och 47 år gamla. De kom allihop 
från Norrköping med omnejd, vilket är det område Trend delas ut i. Två av respondenterna bodde 
centralt i Norrköping, och de övriga i Marby, Eksund, Åby och Lindö. Tre av respondenterna hade bott 
i Norrköping i hela sitt liv, två i 16 år och en i 19 år.

På frågan om respondenterna läser någon lokal dagstidning svarade samtliga att de läser Norrköpings 
Tidningar (NT) och att de föredrar den framför Folkbladet. En person läser dock Folkbladet via 
internet. På frågan om varför de föredrar NT framför Folkbladet gav de blandade svar. I ett fall var det 
av vana, då respondentens föräldrar alltid har prenumererat på NT och hon själv därför valde samma 
tidning. Två personer svarade att de läser NT på grund av att den finns tillgänglig; den ena har tillgång 
till NT på sin arbetsplats och den andra hos sina svärföräldrar. Ytterligare två av respondenterna sade 
att de väljer NT framför Folkbladet på grund av de lokala nyheterna:

”Om man ska få lite lokal information tycker jag att den (NT) känns som den mer seriösa 
tidningen”. (Kvinna 43 år)

En respondent tyckte att Folkbladet är bättre på de lokala nyheterna men föredrog ändå att läsa NT 
för att:

”den känns mer aktuell, mer på, och som en större tidning.”  (Kvinna 34 år)

De fyra äldsta respondenterna angav att de har barn och familj som största intresse. Som en av dem 
uttryckte det: 

”Jag har ju inga andra (fritidsintressen) än hemmet och barnen. Jag har inte tid. Det är barnen 
och deras intressen”. (Kvinna 43 år)

Tre av respondenterna berättade att de är intresserade av att röra på kroppen; 23-åringen gillar att åka 
skidor, 26-åringen att träna och promenera med hunden och 36-åringen att träna på gym, spela fotboll 
och promenera. Två av respondenterna har intressen relaterade till natur och/eller djur: 26 åringen 
tycker om att vara ute i skogen med sin hund och 34 åringen är intresserad av trädgård, skog, natur och 
djur. Endast en av de sex respondenterna nämnde shopping som ett fritidsintresse.

5.2 Läsbeteende
Av respondenterna läser alla utom en person tidskrifter. De tidskrifter som nämndes under inter-
vjuerna var livsstilsmagasin för kvinnor (Tara, Amelia), inredningstidningar (Lantliv, Sköna Hem, 
Residence, Allt i Hemmet, Vi i Villa, Hus & Hem, Rum & Interiör), trädgårdstidningar (Allt om Träd-



48

gård), modetidningar (Elle), designtidningar (Form), facktidskrifter (Bloom) och skvallertidningar 
(Hänt Extra). Dessutom nämndes bilagor till Aftonbladet och Expressen om till exempel hälsa och 
kändisar. I fråga om vilka tidskrifter respondenterna läser stack 23-åringen ut som den enda som läser 
ett modemagasin: Elle. 23-åringen läser inte heller några andra tidskrifter än just denna. De övriga 
respondenterna har ett mer blandat läsbeteende och läser tidskrifter ur olika genrer. De respondenter 
som bor i villaområden (Marby, Eksund, Åby och Lindö) var intresserade av inredningstidningar; ett 
intresse som inte delades av de respondenter som bor centralt i Norrköping.

Endast två av respondenterna prenumererarade på en tidskrift (Elle och Lantliv). De övriga läste de 
tidskrifter som fanns tillgängliga till exempel på deras arbetsplats, hos en respondents mamma eller för 
att den kom hem gratis i brevlådan (Vi i Villa). Några köpte tidskrifter vid speciella tillfällen (Amelia vid 
tågresor) eller hade gjort det under särskilda delar av sitt liv (inredningstidningar när huset byggdes om).

Anledningen till att läsa en tidskrift skiftade, till exempel ger Elle sin läsare inspiration, Vi i Villa ger 
bra energispartips och har tävlingar. Skvallertidningar och bilagor ger avkoppling. Skvallertidningarna 
ger också förströelse; de går snabbt att läsa och man behöver inte avsätta tid för detta. Det gör inte 
heller något om man blir störd under läsningen.

Några respondenter angav att de läser dagstidningar på nätet. Tidskrifter i pappersform fyller däremot 
ett annat syfte. Fyra av respondenterna uppgav att en tidskrift som går att hålla i handen och bläddra 
i är att föredra framför att titta på en tidskrifts hemsida på Internet. Anledningen som uppgavs var att 
det ger avkoppling och egen tid att sitta och bläddra i en papperstidning: 

”Jag tycker det är roligare att sitta och bläddra i en tidning (än att besöka en tidskrift på nätet). 
Att ha en kopp kaffe eller te och sitta och bläddra lite. Man får mer en liten egen tid med sig själv. 
Det är mer avkoppling att bläddra i något än att titta på Internet för det gör man ju ändå hela 
dagarna. Det känns inte lika avkopplande att titta på nätet. Man kan liksom kura upp sig i en 
soffa, det kan man ju med en dator också, men jag tycker faktiskt om att ha en tidning.” (Kvinna 
23 år) 

Det nämndes också att internet är mer för att söka information och ta reda på fakta, medan en 
papperstidning lämpar sig bättre för underhållning. Hur respondenterna angav att de läser själva 
tidskriften skiftade. De flesta angav att de bläddrar igenom tidningen snabbt till att börja med och att 
de sedan går tillbaka och läser det som verkar intressant:  

”Jag brukar faktiskt börja bakifrån och bara titta igenom den och sen så väljer jag det som jag 
tyckte var intressant. Jag bläddrar igenom först, så jag väljer inte ur innehållsförteckningen. Utan 
stannar och läser om det var något. Men sen så läser jag igenom typ hela” (Kvinna 23 år)

”Jag tycker […] om att bläddra igenom tidningen så här först och sen börja om när man liksom har 
kollat vad den innehåller, så kan man börja läsa den sen” (Kvinna 26 år)

”Jag är lite pärm till pärm-människa i första läget, när tidningen ligger där rykande, då är det 
lite pärm till pärm. Bläddrar igenom hela, sen läser jag det som fångat intresset. Om man inte blir 
sådär superfångad direkt så man inte kan motstå” (Kvinna 34 år)

Några andra angav att de snarare bläddrar sig igenom tidningen tills den är slut och stannar till på 
vägen om det finns något bra att läsa. De letar inte upp något särskilt innehåll i tidskriften:

”[…] man bläddrar igenom så fort. Så man bara tittar på något. Det är inget jag letar upp och 
känner att det här vill jag läsa om utan det är nog mer bara förströelse att jag tittar så” (Kvinna 
36 år)
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”Sen ögnar man väl mer igenom resten. Förutom om det är någon jättebra artikel” (Kvinna 43 år)

En annan aspekt som kom upp under en intervju var att det är bra med korta, koncisa artiklar eftersom 
det kanske inte finns tid att sitta ner och läsa en längre stund. Då kan det vara bra med en tidning som 
Trend att bläddra i under tiden som maten lagas, till exempel medan pastan kokar. 

5.3 Innehåll 
För att ringa in vilken typ av innehåll som skulle vara bäst lämpat för målgruppen i Trend ställdes 
frågor om innehåll på flera sätt. Dels tillfrågades respondenterna innan de hade fått bläddra i Trend 
vad de uppskattar att läsa om i tidskrifter i allmänhet, och dels fick de svara på vad de skulle vilja 
ha för innehåll i en gratistidning som kommer hem i brevlådan. Den senare frågan ställdes efter att 
respondenterna hade fått titta igenom de senaste två numren av Trend. Dessutom fick respondenterna 
komma med spontana kommentarer direkt efter läsningen av Trend, innan några andra frågor ställdes 
om magasinet. 

5.3.1 Önskvärt innehåll i tidskrifter i allmänhet
Det som respondenterna uppskattar att läsa om i andra tidskrifter sträckte sig över en bred skala av 
ämnesområden. Hem och inredning är ett ämnesområde som nämndes av fyra av respondenterna, och 
mer specifikt nämndes bland annat hemma-hos-reportage, att få läsa om människors sätt att leva och 
att få energispartips och andra tips för boendet. En person gillar också när det finns tävlingar där det 
går att vinna saker till hemmet. Så här sade ett par av respondenterna om hem och inredning:

“Det är självklart att se in i någon annans hem, att få se hur de har inrett och så. “ (Kvinna 26 år)

“Det är både om människor och om hur de har inrett men det blir intressantare om man får 
bakgrunden, inte bara snygga bilder på hem utan varför man har gjort olika val och så vidare.” 
(Kvinna 34 år) 

Resor är ett annat ämnesområde som nämndes av flera personer som intressant att läsa om. Två 
personer angav att de tycker om att läsa om mode. En av dem gillar dessutom att få skönhetstips:

”Modereportagen, vad som kommer komma och vad som är modernt. [...] Och sen om det är några 
skönhetstips.” (Kvinna 23 år)

En person ville gärna få “livstips”, träningstips och roliga recept när hon läser tidskrifter. Olika typer 
av texter nämndes också: en respondent uppgav att hon alltid läser krönikan som inleder de flesta 
tidskrifter och tidningar. En annan person berättade att hon föredrar de längre reportagen i tidskrifter.

Spontant uttryckte flera av respondenterna också vad de inte vill läsa om i tidskrifter. Tre av respon-
denterna ogillar att läsa om smink, en tycker inte om mode och en person tycker inte om gör-om-mig-
reportage. Så här sade en av respondenterna om detta:

”Inte så mycket smink och mode, det tycker jag inte är speciellt roligt att läsa om […] mer om 
människor än om tips och idéer hur man ska se ut” (Kvinna 36 år)
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5.3.2 Spontana kommentarer om Trend 
När respondenterna hade fått tillfälle att bläddra igenom Trend i ca 10 minuter ställdes frågan om de 
kunde säga något spontant om Trend och dess innehåll. En av respondenterna tyckte att Trend var 
bättre inuti än den såg ut vid första anblicken:

”Jag blev faktiskt lite överraskad att den var bättre än jag trodde […] skönhet, resa och lite mode 
och det som fanns i Norrköping. Det är ju lite roligt” (Kvinna 23 år)

Ytterligare ett par av respondenterna var spontant positiva till innehållet och den typ av tidning med 
blandat innehåll som Trend är: 

”Jag tycker att det är ett roligt inslag, att få något sådant här också, gratis hem i brevlådan […] 
det är kul att få någonting annat också än att bara läsa nyheter som man gör i sin dagstidning. 
Det är en bra idé.” (Kvinna 26 år)

“Jag gillar ju att en tidning är så, att det är lite skiftande” (Kvinna 36 år)

Några av respondenterna var lite mindre positiva, och ifrågasatte syftet med tidningen. Anledningen var 
att de uppfattade Trend som en reklamtidning. Här är två av respondenternas kommentarer kring detta: 

”Jag undrar vad syftet är. Det känns som att de vill, ja det står ju höstens trender och så, det är 
klocktrender och den heter Trend och så. Och det är klart att fokus är väl kanske på trend och så på 
ett sätt men det spretar. […] Vem är det som tjänar på det här magasinet? Det känns mer som en 
reklamkampanj för Norrköpings företag. Men det kanske är syftet?” (Kvinna 34 år) 

”Hemma tittar jag bara snabbt, bläddrar två sekunder och sen slänger jag den med den andra 
reklamen. […] Men när jag tittar nu tänker jag då att det är ganska mycket olika grejer här. 
Det är ganska mycket reklam men också reportage som jag kanske aldrig skulle läsa.[…] Det är 
synd egentligen för det kanske är bra reportage som jag egentligen missar. För jag ser det som ett 
reklamblad” (Kvinna 47 år)

En person tyckte däremot att innehållet var positivt trots att hon uppfattade Trend som en reklamtid-
ning, eftersom det enligt henne är en roligare typ av reklam att läsa om en butik med en personlig 
historia bakom, än att bara se en annons i en dagstidning. 

5.3.3 Önskvärt innehåll i gratistidningar och bilagor
När det gällde vad respondenterna skulle vilja läsa om i en gratistidskrift eller bilaga fick de till att 
börja med berätta själva, och sedan fick de välja från en lista på olika tänkbara ämnen (se tabell 5.1). 
Ett flertal av respondenterna nämnde att de skulle vilja läsa om samma ämnen som de föredrar att 
läsa om i andra tidskrifter men kanske med en lokal prägel. Något som förekom ofta bland svaren 
var önskemål om kultur och evenemang, och att få läsa om vad som är på gång i Norrköping, på till 
exempel Louis de Geer och Visualiseringscenter. Konserter, konst- och fotoutställningar och musik-
band fanns med bland det som respondenterna ville läsa om: 

“Kanske någon musik. Alltså, vad som händer i Norrköping. [...] kanske mer om småband, om det 
står något litet reportage om något band eller om någonting som sker. Det saknar jag lite. Eftersom 
det ändå är en lokaltidning kan man ju ta upp det. Och kanske om det är någon fotoutställning 
eller om det är någonting på konstmuseet.”  (Kvinna 23 år)

“Det här lokala är roligt. Men det kan också vara olika events som ska vara. […] Vad Louis de 
Geer har att erbjuda, konserter, eller Visualiseringscentret, om de har några speciella utställningar.” 
(Kvinna 26 år)
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En person ville gärna läsa om olika ställen i närområdet att besöka, där det går att uppleva saker, åka 
och titta på saker eller äta gott: 

“En gratistidning från Norrköping så skulle det vara intressant med pärlor i Norrköping, alltså 
reportage om ställen att besöka i Östergötland. I närområdet. Genuina ställen där man kan 
uppleva saker, åka och titta på saker, äta eller vad det nu kan vara. Gärna med lokal förankring.” 
(Kvinna 34 år) 

Flera av respondenterna nämnde att de ville läsa om människor och människors livsöden. Reportage 
om människor som har en intressant historia eller kanske har tagit sig igenom något svårt. Det 
nämndes också att det skulle vara intressant att läsa om människor som har en annorlunda livsstil. Som 
en person uttryckte det:

“Livet, verklighetsgrejer, saker som händer i människors liv, människor, möten mellan människor. 
Det är intressant läsning, saker som har hänt.” (Kvinna 47 år) 

Fyra av respondenterna ville gärna läsa om resor och få tips på spännande resmål. Andra ämnen som 
önskades var mode, inredning, gör-om-mig-reportage samt enkla recept på goda vardagsrätter. När 
respondenterna fick välja ämnen ur en lista fördelades deras svar enligt uppställningen i tabell 5.1.

Tabell 5.1. Tabellen visar de förslag på möjliga innehåll i en gratistidning eller bilaga 
som respondenterna fick välja mellan, hur de valde samt summan av respondenternas 
sammanlagda val.

23 år 26 år 34 år 36 år 43 år 47 år Totalt:

mode X X 2

inredning X X X X 4

sport X 1

resor X X X X 4

mat X X X X X X 6

skönhet X 1

musik X X 2

böcker X X X 3

film X X 2

konst X X 2

design X X X 3

shopping X 1

trädgård X X X 3

natur X X X 3

djur X X X 3

5.3.4 Lokal förankring
Den lokala förankringen i innehållet är något som tidningen Folkbladet och dess magasin Trend 
profilerar sig med. Detta är också något som tilltalade alla respondenter och som de uttryckte positiva 
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åsikter om. Två av respondenterna pekade ut personer som fanns med i tidningarna som de kände 
igen, exempelvis genom att de hade gått i skolan tillsammans, och ytterligare en person påpekade att 
just igenkänning av platser och personer är en av fördelarna med lokalt innehåll. Annat som nämndes 
som positivt med lokalt innehåll var att det är bra att få se vad staden har att erbjuda i form av mindre 
butiker som inte ligger i stora köpcenter. Dessutom önskades, som tidigare nämnts ovan, information 
om lokala evenemang och intressanta besöksmål i närområdet (se avsnitt 5.3.3).
En av frågorna under intervjuerna gällde att många av artiklarna handlar om olika personer från 
Norrköping. Det tyckte alla respondenter var något positivt. Några av dem uttryckte det så här:

”Det tycker jag är trevligt, och framför allt i och med att det är en bilaga till en lokal tidning. Då 
är det klart att det är trevligt att läsa om folk som är från trakten” (Kvinna 36 år)

“Det är roligt att läsa om att det finns de som har lyckats även i Norrköping, människor, även om 
det inte är en så stor stad och det är svårt att etablera sig och så men de har ändå lyckats. Men sånt 
gillar jag.” (Kvinna 26 år)

En liknande fråga rörde det faktum att många av artiklarna i Trend handlar om butiker och butiksä-
gare i Norrköping. Ingen av respondenterna hade egentligen något emot att läsa om butiker och 
butiksägare, men flera påpekade att det samtidigt måste finnas någon intressant bakgrund till artikeln. 
Att läsa om en butik i sig var enligt respondenterna inte tillräckligt utan det är människans historia 
som är det som gör artikeln läsvärd:  

Då måste det vara något mer än att man har en butik. Som gör människan intressant. [...] Det 
är inte yrkesgrupperna som är intressant, det är människan.[...] Men då måste det vara något 
speciellt med den här personen. Att det finns någon särskild karisma. Att det finns något särskilt, 
något unikt, något udda som gör att personen blir intressant. (Kvinna 34 år)

Några av respondenterna nämnde att det skulle vara intressant att läsa även om andra yrkeskategorier 
än butiksägare: 

“Musiker. Det skulle jag tycka var jätteintressant. [...] Vardagsmänniskor som kanske har gjort 
något för Norrköping. [...] Någonting som inte har funnits tidigare eller som man bara kan få upp 
ögonen för.” (Kvinna 23 år)

“Kanske folk som jobbar på myndigheter som har vanliga 8-17 jobb, sådana som kanske blir 
svartmålade. Eller de som jobbar i fabrik, lager, försäkringskassan. Det behöver inte vara så 
speciella yrken. Verkligheten.” (Kvinna 47 år)

En av respondenterna påpekade att det kanske borde förtydligas att Trend handlar om Norrköping och 
människor i staden. Hon ansåg att det kunde göra att fler kanske skulle läsa magasinet och att färre 
skulle se Trend som ett reklamblad om det framgick på omslaget att tidningen handlar om människor i 
Norrköping.

5.3.5 Stil och målgrupp
Respondenterna tillfrågades om hur de uppfattade stilen på Trend vid två olika tillfällen. Först när 
de bara hade fått titta på omslagen av de två senaste numren och sedan när de även hade fått bläddra 
i tidningarna. När det gäller omslagen var det hälften av de intervjuade personerna som föredrog 
omslaget för höstnumret och hälften som föredrog vårnumret. Samtliga tyckte att de båda omslagen 
hade olika stil. Om vårnumret tyckte flera att den såg ungdomlig ut, och det var också flera som tyckte 
att den såg ut som ett reklamblad. En person tyckte att det såg ut som att tidningen skulle handla om 
träning. Bland kommentarerna om höstnumret fanns åsikter om att omslaget såg djupare ut, att det såg 
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ut att rikta sig till en äldre målgrupp och att det såg ut som en broschyr för en folkhögskola eller någon 
annan utbildning. En person tyckte att höstnumrets omslagsbild var mörk och tråkig och att hon skulle 
föredragit en av de andra bilderna i tidningen, föreställande samma person, som omslagsbild i stället.  

“Ja men där, om de hade haft den bilden på framsidan (bilden på sidan 7) då hade det varit en helt 
annan sak. Men den här (framsidan), hon ser ju bara läskig och skrämmande ut nästan. Men här, 
hon ser ju ut som en söt glad tjej.” (Kvinna 43 år)

Efter att respondenterna hade fått bläddra i båda tidningarna, ställdes frågan om de tyckte att omslaget 
signalerar innehållet på ett bra sätt. Samtliga ansåg att omslaget inte riktigt stämde överens med 
innehållet i tidningen. Av de båda numren upplevdes vårnumret stämma bättre överens mellan utsidan 
och insidan än höstnumret. Några av respondenterna uttryckte det så här:

“Jag tycker att reportagen, alltså när jag bläddrar, den är mer ungdomlig på omslaget än vad den 
är inuti.” (Kvinna 26 år)

“Den här (höst 2010) känns som en helt annan. Men 2011 får man en ganska bra bild av vad 
som kommer komma.” (Kvinna 43 år)

“Vårnumret känns som att det är ganska mycket det man får. Här (höst 2010) hade jag en annan, 
det har mer med färgerna att göra tror jag, som gör att jag får en helt annan bild av vad inne-
hållet kan tänkas vara, [...] lite hantverkigare på något sätt, lite konstnärligare, när jag ser henne 
med hennes smycke, med hennes röda hår, med färgerna så har jag nog väntat mig något annat än 
röda högklackade skor.” (Kvinna 34 år)

Respondenterna tillfrågades om de kunde beskriva vilken stil de tyckte att Trend har. De flesta tyckte 
att det var svårt att tolka frågan och därför gavs några exempel på stilar, bland annat kvinnlig/manlig 
och billig/exklusiv. Alla tyckte att Trend är väldigt kvinnlig och att den definitivt vänder sig till tjejer. 
Tre av respondenterna menade att det inte skulle vara många män som skulle uppskatta den. Ingen 
tyckte att Trend känns särskilt exklusiv men inte heller lågbudget, utan snarare någonstans där emellan. 
Så här uttryckte två av respondenterna detta:  

“Den är ju väldigt kvinnlig. Jag tror inte att så många män skulle välja att sitta och läsa den här. 
Den riktar sig ju till kvinnor. Ungdomar. Eller tjejer. [...] Den känns inte så exklusiv. Jag skulle 
säga mer till alla. Inte lågbudget heller. Mer medelklass. Svensson. Varken bu eller bä. Den är bara 
lagom.” (Kvinna 23 år)

“Den är nog riktad mer mot kvinnor. För det är ju inga mode- eller designartiklar för män. 
Kläderna är för kvinnor och skorna är för kvinnor och smink tror jag inte så många män är 
intresserade av. Så det är ju definitivt en kvinnotidning mer. Sen skulle jag inte säga att den 
är exklusiv. Utan det är väl en blandning. Och det är väl positivt för den riktar sig till många 
målgrupper.” (Kvinna 43 år)

Efter att ha svarat på vilken stil Trend har fick respondenterna svara på vilken stil de skulle vilja ha 
på en gratistidning som kommer hem i brevlådan. Även på den här frågan verkade det vara svårt för 
respondenterna att komma med några spontana svar. Några sa att det är bra som det är nu, medan ett 
par andra utgick från exemplen ovan och tyckte att tidningen gärna kunde få vara lite mer exklusiv 
eller originell och lite mindre “main stream”. En person pratade mer om omslagen och ansåg att det 
kunde vara roligt om det någon gång fanns med en kille på omslaget1. 

1 I Trend nummer två 2011 som gavs ut efter att undersökningen genomfördes handlar huvudreportaget om en man, Henrik Jonsson, som  

 även finns med på omslaget. 
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En annan aspekt som behandlades var om respondenterna upplevde att Trend vänder sig till dem. 
Alla de intervjuade personerna tyckte att magasinet vänder sig till dem åldersmässigt, men två av 
dem menade att den ändå inte vände sig till dem personligen eftersom de inte har intresse av sådana 
tidningar. 34-åringen menade att Trend är lite för alldaglig för hennes smak och 47-åringen var mer 
intresserad av att läsa böcker. 26-åringen tyckte att Trend vänder sig till henne nu och kanske ett litet 
tag till men att hon nog sedan blir för gammal för att passa in i målgruppen: 

“Ja ett tag till, sen kanske jag blir för gammal. Eller om jag skulle få hem den om sju år så kanske 
jag skulle bläddra i den. Men det känns rent spontant som att tidningen är riktad mot ålders-
gruppen kanske 22-35 år.”  (Kvinna 26 år)

På frågan vilken målgrupp respondenterna anser att Trend vänder sig till hamnade svaren på en 
skala mellan 20 och 50 år (se figur 5.1). En person svarade att innehållet vänder sig till personer som 
är 20-30 år, men att reklamen vänder sig till äldre personer än så. Ett annat svar var 25-45 år. Två 
personer svarade 20-50 år och en svarade från 20 år och uppåt. 

Figur 5.1 Diagrammet visar respondenternas respektive svar på frågan om vilken målgrupp 
de anser att Trend vänder sig till. Kvinna 47 år angav sitt svar till 20 år och uppåt, därav den 
otydliga slutgränsen på hennes svar.

Förutom att specificera målgruppen åldersmässigt var det några av respondenterna som använde andra 
sätt att formulera vem Trend vänder sig till. En person menade att magasinet vänder sig till alla som 
är lite modeintresserade, eller intresserade av heminredning. En annan person uttryckte det som att 
magasinet vänder sig till “vanliga kvinnor” med medelinkomst: 

“Den riktar sig till everyday-woman på något sätt, Någon slags mittemellan, medelklass. Ja, 
definitivt inte högre, definitivt inte lågbudget heller, men någonstans mittemellan. ”Vanliga 
kvinnor”, så kan man väl säga, som inte utmärker sig på något sätt, oavsett pengar. Mainstream 
som jag sa förut.” (Kvinna 34 år)

5.4 Struktur
Strukturen i Trend, med avseende på framvagn, mitt och bakvagn, behandlades inte under intervjuerna 
med några specifika frågor även om ämnet struktur delvis berördes i anslutning till andra frågor. I vissa 
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fall ställdes följdfrågor för att försöka ringa in ämnet. De flesta av respondenterna hade inte direkt 
tänkt på struktur tidigare och hade därför svårt att uttala sig om det men några kommentarer som 
fälldes i samband med andra frågor vittnade om att en tydlig struktur och återkommande delar i en 
tidskrift ändå har betydelse. Här är några exempel:

”Ja det tycker jag nog, alltså man känner ju igen sig. [...] Det brukar nästan alltid börja med en 
krönika så man har väl vant sig vid det.” Kvinna 23 år

”Nej det spelar ingen roll, den (strukturen) är inte jätteviktig. Det spelar inte jättestor roll […] 
man vänjer sig ju vid det man matas med på något sätt. Så det är klart att om jag öppnade en 
Sköna hem eller en Lantliv och det inte fanns någon krönika eller ledare eller vad man ska säga 
så skulle man ju undra vart den tagit vägen […] När jag tänker efter. Det finns ju en vits med 
strukturen.” (Kvinna 34 år)

”Ofta lär man sig ju att läsa tidningar. Första gången man tittar i dem då missar man ju saker, 
eller sådär. Och sen när man har läst samma tidning flera gånger och lär sig att här ska innehålls-
förteckningen finnas, då lär man, eller man kan ju lära sig” Kvinna 36 år

“Jag gillar faktiskt att läsa krönikören, eller redaktören är det väl oftast som har skrivit första 
sidan. Det tycker jag är lite roligt att läsa. Det gör jag i och för sig oftast i alla tidningar. [...] Det 
är inget som jag skulle bli jättebesviken över om det inte fanns. [...] Ja, jag skulle undra varför den 
inte fanns med, men inte sluta att köpa tidningen om den inte fanns. Men det är självklart att det 
är viktigt [...]” Kvinna 26 år

Ett sätt att bidra till struktureringen av en tidskrift är att använda vinjetter (se avsnitt 2.4.3). Samtliga 
av de tillfrågade uppgav att de inte tidigare tänkt på, eller lagt märke till vinjetter i tidskrifter. Några av 
dem kommenterade dock att det är en bra idé att använda vinjetter, även om de inte direkt skulle sakna 
dem om de inte fanns med: 

“Ja, det är väl en smart idé, men inget som jag tycker är livsnödvändigt. Man vet ju ändå när 
man byter artikel. Fast det är ju en snygg design att göra så.”  (Kvinna 26 år)

“Det är väl klart det är ju enklare. Eller egentligen spelar det nog ingen roll. Men om man tänker 
efter så är det ju klart att det borde vara smidigare. Det är inget som jag har saknat.” (kvinna 36 år)

En av respondenterna utvecklade sitt resonemang med att vinjetter kan hjälpa till att särskilja annonser 
från reportage och att förtydliga strukturen i en tidskrift:

“Mitt första spontana svar är nej, oviktigt. Men om jag då relaterar till Trend där det flöt 
samman med reklam och så skulle jag säga att [...] det skulle kanske hjälpa till att ge en tydlighet 
vad som är reportage och vad som i så fall kanske är en annons. [...] Men för reportagets skull, 
när det är en tydlig struktur och så vidare, en struktur där den är bättre än i Trend där det är så 
väldigt blandat med annonser och så överallt, då kanske den inte fyller en lika stor funktion. Men 
jo, jag tror nog att den fyller en funktion.” (Kvinna 34 år)

5.4.1 Innehållsförteckning
När respondenterna tillfrågades om vad de tyckte om innehållsförteckningarna i tidningarna sade 
fem av respondenterna spontant att de inte hade sett att det fanns en innehållsförteckning. Samtliga 
uppgav att innehållsförteckningarna såg ut som reklam och att de därför bara bläddrade förbi dem. En 
av respondenterna uttryckte det på följande sätt:

“Jag hade nog inte ens sett att det var en innehållsförteckning. Jag tycker den flyter ihop med 
reklamen runt omkring så jag skulle lika gärna kunna tro att det där var reklam med.” (Kvinna 
36 år)
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En person tyckte att innehållsförteckningen var en av de viktigaste delarna i en tidskrift för att kunna 
välja ut vad som är intressant att läsa. Flera av respondenterna betonade att det är viktigt att innehålls-
förteckningen är tydlig för att den ska fylla sin funktion:

“Nej jag tycker inte om någon av dem. Fast i vårnumret är snyggt. Men inte så informativt. [...] 
Då känns ju höstnumret mera tydligt, men urtråkig. Men vårnumret, ja så som jag sa. Den är 
jätteläcker, snyggt som ett collage och så, men inte så begriplig. Ska man ha en innehållsförteckning 
så behöver den nog vara mera tydlig och strukturerad ” (Kvinna 34 år)

Alla var överens om att innehållsförteckningen i vårnumret (se figur 4.7) var väldigt rörig och att den 
i höstnumret (se figur 4.5) var tydligare. Samtidigt tyckte flera av respondenterna att innehållsför-
teckningen i vårnumret var snyggare än den i höstnumret, som var tråkig och intetsägande. Trots att 
innehållsförteckningen i vår 2011 var snyggare upplevdes den dock inte som tillräckligt tydlig och 
funktionell:

“Det är det som är tråkigt för den andra (2011) är mycket snyggare. Det är den ju. Så den var ju 
roligare att titta på. Men å andra sidan, om det ska vara en innehållsförteckning så ska man ju 
förstå vad man läser också. [...] sen hoppar ju siffrorna, så 4 och 13 och 16 och sen står det 19 där. 
Det är ingen logik.” (Kvinna 36 år)

Respondenterna tillfrågades också om vad de tyckte om placeringen av innehållsförteckningen på 
uppslaget, där också krönikan finns med. Alla tyckte samstämmigt att reklamen tar för mycket fokus 
från innehållsförteckningen. Flera påpekade att innehållsförteckningen i höstnumret tar för lite plats 
när den har samma storlek som en kvartssidas reklamannons och borde göras större (se figur 4.6). 
Några föreslog att krönikan och innehållsförteckningen kanske skulle synas bättre om de placerades 
tillsammans, som en helsida. En person påpekade i samband med detta att de borde ligga tillsammans 
på högersidan för att synas bättre, och att reklamen kunde ligga till vänster: 

Man vet inte riktigt vad som är vad här. Utan då ska man nog ha en helsida till innehåll eller 
tillsammans med vårkrönikan i så fall. Att den är under vårkrönikan [...] och så kommer inne-
hållet och sen har man reklam. [...] Det skulle kanske inte vara på vänsteruppslaget utan snarare 
på högeruppslaget, att man liksom: ”Där är det” och så har man lite reklam här (till vänster) 
istället.” (Kvinna 34 år)

5.5 Layout
En intervjufråga handlade om vad respondenterna tyckte om spaltindelningen av texten och om 
de föredrog att det var två spalter som det är i Trend. Det vanligast förekommande svaret var att de 
föredrog två spalter, att en skulle varit för bred och att tre skulle varit för smalt. En respondent angav 
att hon aldrig hade funderat över det tidigare och att hon kunde se både fördelar och nackdelar med 
två spalter istället för tre: 

“Det har jag aldrig funderat på. Spontant är det luftigare med två spalter, lättare att läsa. Men 
samtidigt kan man undra om de inte har mer att säga. [...] Å andra sidan så är det ju mycket 
lättare att läsa det här. För att det är luftigt och tydligt. Så jag har nog ingen preferens så.” 
(Kvinna 43 år)

Utöver frågan om textens spaltindelning behandlades inte layout mer utförligt under målgruppsunder-
sökningen. 
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5.6 Typografi
När det gäller typsnitten i tidskrifterna var det framför allt rubrikerna som kommenterades av respon-
denterna. Rubriktypsnittet i de två numren som visades upp för respondenterna skiljer sig åt (se figur 
4.10 och 4.11). I höstnumret används en linjär, Gotham, till rubrikerna medan rubrikerna i vårnumret 
är satta i en antikva, Bodoni. Vid frågan om vilket typsnitt respondenterna föredrog gick åsikterna isär. 
Några föredrog antikvan medan andra tyckte bäst om linjären. En av respondenterna ansåg att det kan 
vara bra att anpassa typsnittet efter innehållet i reportaget, och därmed inte ha samma typsnitt genom-
gående på alla rubriker i tidningen: 

“Om jag själv skulle göra en tidning skulle jag sätta ett rakare typsnitt till design och ett annat om 
det gäller smink och mode eller kläder. [...] Det raka typsnittet passar till en viss typ av artiklar. 
[...] Det är bra att byta, men man kanske inte ska ha för många olika. Det är bra att det får vara 
lite olika utseende på de olika delarna.” (Kvinna 23 år)

5.7 Färg
När frågorna handlade om färg framstod det tydligt att färg uppskattades av respondenterna. Samtliga 
tyckte att det var bra att använda färg för att det ser trevligt ut och för att det lockar till läsning. Att 
använda ett sammanhållet färgtema på ett uppslag tyckte samtliga respondenter var positivt. Bland 
kommentarerna framkom bland annat att färgen gör uppslaget harmoniskt och att färgen leder ögat 
runt på sidorna. Några av respondenterna tyckte dock samtidigt att det är viktigt att det inte blir för 
mycket färg för att inte riskera ett rörigt intryck: 

“Jag tycker att det är fint men det får inte bli för mycket. [...] Det är stilrent, det blir lite roligare 
att läsa än att det bara är svart och vitt.” (Kvinna 23 år)

“Blir det för mycket färg blir det rörigt. Då flyter det ihop.” (Kvinna 36 år)

“När man bläddrar i hela tidningen är det jättemycket olika färger. Det kan bli lite sådär småjob-
bigt ibland, det kan gå till överdrift.“ (Kvinna 47 år)

Färgade bakgundsfält, eller tonplattor, på ett tidskriftsuppslag uppfattades av respondenterna framför 
allt som faktarutor och att det är meningen att man ska titta just där för att få fakta om artikeln eller 
en sammanfattning av innehållet: 

“Om jag skulle tänka spontant varför man har en färg är det väl för att man ska läsa just den 
biten. Att den kanske har en snabbfaktadel eller en inspirationsruta för att läsa hela artikeln. 
Godbitarna och sen kan man läsa mer.” (Kvinna 23 år)

“Jag tänker så att det står nog något viktigt här i färgen. Och då kan man läsa den separat.” 
(Kvinna 36 år) 

“För mig skulle det innebära att läser jag det här så får jag som en sammanfattning av vad som 
står i resten av artikeln. Som en faktaruta. Och jag skulle kanske gå på den om jag inte var så 
superintresserad. Då skulle jag kanske gå på den för att se vad det handlar om.“ (Kvinna 43 år)

Färg på rubriker och ingresser (se figur 5.2) hade respondenterna också åsikter om. Alla utom en tyckte 
att det var bra att ha en del av rubriken i en färg. 47-åringen föredrog helt svarta rubriker, men tyckte 
att färg kunde vara bra att använda för att framhäva ett nyckelord som behöver synas lite extra. Flera 
respondenter nämnde att den färgade ingressen kan vara svår att läsa, för dem själva eller för någon 
annan med sämre syn: 
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“Den kanske kan vara lite svår att läsa för vissa när det är en annan färg. Jag tänker om man 
behöver använda glasögon och så har man inte dem till hands just då. Svart och vitt blir ju 
kontrast. Men här kanske det flyter ihop lite mer. Det är ju en väldigt tunn linje.” (Kvinna, 26 år)

“Snudd på att den skulle vara lite svårläst, för någon som har lite svårt att se. Som min mamma 
till exempel. Hon skulle tycka att det var dåligt.” (Kvinna, 43 år)

Figur 5.2 En färgad ingress i ett magert typsnitt kan vara svår att läsa. Den färgade rubriken 
fungerar däremot bra. Exempel ur Trend vår 2011.

5.8 Bilder
De intervjuade blev tillfrågade om vad de tyckte om olika sätt att hantera bilder i en tidskrift. Olika 
exempel på bilder visades upp för respondenterna för att det skulle bli lättare att tycka till om bilderna. 
Utfallande bilder som sträcker sig utanför bilden var något som samtliga respondenter tyckte var 
positivt. En kommenterade att det antyder att det finns mer att se om man beger sig till platsen: 

“Det ger mer liv i bilden, att det finns något mer att se, utöver bilden. Det här är ju resor, och så 
visar de en bild och så kan man tänka sig att ”kom och se mer”. Kvinna 23 år

När det gällde frilagda bilder, där motivet har skurits ut ur bakgrunden och ligger fritt på sidan tyckte 
flera av respondenterna att det kan tillföra något till sidan, genom att det blir luftigt och mer liv: 

“Det kan ju frigöra yta. Att man blir inte lika matad av bildmaterial, så kan ju det vara ett sätt 
att, eller skönt för ögat att slippa se allt annat om det är väldigt mycket. [...] Det bara förstärker. 
Lite luftigare, lite lättare.” Kvinna 34 år

“Jag tycker det är fint. Då kan man ju fylla ut där man kanske inte skulle kunna sätta en annan 
bild. Det blir lite mer liv.” Kvinna 36 år

Några uttryckte att det inte spelar någon roll om bilderna är frilagda eller inte, och en person uttryckte 
att det kan göra att man ser motivet tydligare. En vanlig kommentar vid frågorna om bildmaterialet 
i Trend var att det är bra med variation så att det blir en bra blandning och olika karaktär på de olika 
sidorna. Det framkom till exempel när respondenterna tillfrågades vad de tyckte om bilder med vit ram 
och skugga, som är placerade så att det ser ut som att lösa fotografier har tejpats upp på sidan (se figur 
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4.16). De flesta tyckte att det var ett fint sätt att hantera bilder, men att det även var fint med andra 
typer av bilder: 

“Jag tycker det är bra med både och, så det blir lite variation. Det behöver inte se likadant ut hela 
tiden.” Kvinna 36 år

“Jag tycker nog att man ska variera sig. Det är snyggt att det inte är samma stil på allt. Det är ju 
två olika sidor ändå i tidningen, så de måste få ha en egen karaktär.” Kvinna 23 år

“Det är en bra balans. Det är någon som har tänkt till. Sen om det bara skulle vara upptejpade 
bilder skulle det inte vara så snyggt.” Kvinna 43 år

Själva tejpen som används till bilderna uppskattades inte av 43-åringen som tyckte att den var ful 
och inte tillförde något till sidan. Ingen av de andra intervjuade kommenterade dock själva tejpens 
utseende. Det fanns blandade åsikter om att placera bilderna så att de överlappar varandra. En respon-
dent kommenterade särskilt att det var snyggt med överlappningen, medan en annan tyckte att det 
gav ett rörigt intryck och att ögonen därför inte fastnade på bilderna. Endast en av respondenterna, 
34-åringen, kommenterade bilderna som beskurits på snedden i Trend, vår 2011 (se figur 4.17). Hon 
tyckte att det var att försöka för mycket och att bilderna skulle varit bättre om de hade beskurits rakt 
istället. 

5.9 Reklam
Redan då respondenterna endast fick titta på omslagen uttryckte flera av dem att Trend, och framfö-
rallt det senaste numret, vår 2011, såg ut som en reklamtidning eller ett reklamblad. De flesta uttryckte 
detta som något negativt. Endast en av respondenterna tyckte att det var positivt:

”Och sen så syns det ju som sagt att det är reklam för grejer och så. Jag tycker att det är roligt att 
shoppa. Så då skulle jag bläddra igenom och se om det fanns någonting.” (Kvinna, 43 år)

Även inuti tidningen uppfattade flera av respondenterna att tidningen består till största delen av 
reklam. När de, efter att ha bläddrat i Trend, fick säga vad de tyckte att tidningen handlar om svarade 
flera att det var reklam:

“Reklam för Norrköping och affärer, och små reportage” (Kvinna 43 år) 

”För mig är det bara en annonstidning. Det handlar om annonser, reklam, sälja saker.” (Kvinna 
47 år)

Även när själva innehållet och utformningen diskuterades nämndes reklam ett flertal gånger. Några 
av respondenterna påpekade att det är svårt att veta vad som är reklam och vad som är redaktionellt 
material: 

”Det är inte så lätt att veta vad som är reklam och vad som är reportage. Det smälter ihop väldigt 
mycket vilket gör att det blir rörigt och då får man också lite känslan av att det är väldigt mycket 
reklam. Det är en hel del reklam men känslan blir nästan att det är ännu mer reklam. […] 
Tidningen skulle behöva vara mer sofistikerad så att man inte märker att det är reklam.” (Kvinna 
34 år)

”Det är jobbigt när det är blandat så mycket reklam och reportage. För det bara tar bort fokus från 
reportagen, och jag kanske skulle sitta ner om jag hade ingenting att läsa och läsa de här repor-
tagen. Men det orkar jag inte med för det blir så mycket reklam. Så det är synd. Det skulle kunna 
vara mer tydligt här.” (Kvinna 47 år)
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Två av respondenterna menade till och med att de antar att butikerna som omnämns i tidningen har 
betalat för att bli omskrivna. Som en person uttryckte det:

”Ibland i tidningar med mycket reklam så kan man tro ibland att artiklarna också är reklam. [...] 
När det skrivs på det sättet (om butiker) då upplever jag det mycket som reklam, för att de ska 
göra reklam för den butiken. [...] Är det en gratisbilaga som är med i en tidning så förstår man ju 
att det är klart att de måste ju få in pengar. Och jag vet inte om de här företagen, jag tänker ju att 
de har betalat för att det ska skrivas om dem i tidningen.” (Kvinna 36 år)

Två personer ansåg att reklam är ett nödvändigt ont i gratistidningar och att det är förståeligt att 
andelen reklam är större än i en tidning man betalar för. Något annat som framkom under intervjuerna 
var att risken är stor att tidningen kastas bort utan att läsas, just på grund av att den ser för mycket ut 
som reklam.

När det gäller reklamannonserna föredrog samtliga respondenter att titta på helsidesannonser än på 
flera små annonser på en sida. En vanlig åsikt var att det blir rörigt med flera små annonser tillsam-
mans när de ligger blandat med det redaktionella innehållet och att resultatet då blir att reklamen inte 
får någon uppmärksamhet. Här är några av kommentarerna:

”Jag tycker det blir rörigt. Då blir det nästan att man inte tittar på dem istället.” (Kvinna 36 år)

”Risken med ett sådant här uppslag med många små, det blir ju rörigt. Då orkar jag liksom inte.” 
(Kvinna 43 år)

”Ju mindre det är desto mer bläddrar jag förbi. Här har vi en helsides. Den blir ju liksom lugnare, 
jag lägger nog mera märke till den, när det är en helsida, än de här små.” (Kvinna 34 år)

På frågan om det skulle vara bättre att lägga de mindre reklamannonserna mer samlat svarade samtliga 
respondenter att de skulle föredra att ha det på det viset. Flera av dem menade att de skulle bläddra 
igenom reklamen om den låg samlad i slutet av tidningen trots att de brukar hoppa över annonser som 
ligger inne i tidningen. Dessutom uppgav flera av respondenterna att det till och med skulle få dem att 
titta mer noggrant på annonserna:

”Det är inte så att jag hoppar över dem. Utan jag bläddrar ändå igenom dem. [...] Så nästan att 
det är skönare att få det på slutet för jag tycker att det stör.” (Kvinna 34 år)

“Vi i Villa har ju så här, att de har alla mindre reklam längst bak och då vet man på något sätt 
också att det här är reklam. Och då kanske om hjärnan vet att det är reklam så tittar man kanske 
på ett annat sätt än om man bara ögnar så. [...] Ja för min del så tittar jag mer koncentrerat när 
jag vet att här är det reklambitarna.” (Kvinna 43 år) 

“Det är ju nästan enklare. Vill man titta efter något, om man vill titta på reklam för att se om 
något billigare eller om det finns något de gör reklam för. Då är det ju bättre att det ligger samlat 
för då kan man ju titta där, än att bläddra i hela tidningen för att leta efter det. [...] På något sätt 
blir ju reklamen intressantare också när den ligger så här (på slutet), än om den ligger så här (mitt 
i) och stör.” (Kvinna 36 år).
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6 Analys

I detta kapitel analyseras resultaten från nulägesbeskrivningen och målgruppsundersökningen 
och kopplas samman med referensramen i teorikapitlet. Analysen gjordes tematiskt och följer 
samma disposition som i de övriga kapitlen i uppsatsen, det vill säga innehåll, struktur, 
layout, typografi, färg, bilder och reklam.

6.1 Innehåll
Att ge en tidskrift namnet Trend innebär ett slags varumärkeslöfte som innebär att läsaren förväntar 
sig att få läsa om det som är aktuellt, nytt och trendigt. Målgruppsundersökningens resultat visar att 
det är så respondenterna tolkar namnet. Men nulägesbeskrivningen visar inte att det är det som läsaren 
möts av på insidan. I de två senaste numren av Trend är det mode som är den största innehållskategorin 
(se tabell 4.1). Bland de artiklar som handlar om mode finns flera exempel där artiklarna handlar om 
butiker i Norrköping, deras sortiment och deras ägare, snarare än att belysa de senaste modetrenderna. 
Tidningen omnämndes som mainstream i målgruppsundersökningen, vilket inte kan sägas korrespon-
dera till fullo med namnet Trend. Trend behöver således bli mer inriktad på nya trender för att leva upp 
till sitt namn. 

När det gäller stilen på omslaget respektive inlagan upplevde respondenterna att de inte helt stämde 
överens. De tyckte inte att det som fanns på insidan var det de hade förväntat sig när de först tittade 
på utsidan. Enligt litteraturen är det viktigt att omslaget speglar tidskriftens helhet och fungerar som 
dess ansikte utåt. I vårnumret föreställer omslagsbilden en person med klockor på armarna, vilket fick 
respondenterna att tycka att Trend såg ut att vara en reklamtidning. Höstnumret tolkades däremot som 
djupare, mer konstnärlig. Ingen av dessa tolkningar kan sägas stämma till fullo med innehållet i Trend. 

Ett resultat av målgruppsundersökningen var att flera av respondenterna inte tyckte att Trend vände 
sig till dem personligen. Däremot kunde de åldersmässigt se sig som en del av målgruppen. Detta 
tyder på att innehållet är för snävt, alternativt att målgruppen, alla kvinnor mellan 20 och 50 år i 
Norrköping med omnejd, är för bred. Teorin visar att livsstilsmagasin för kvinnor som vänder sig 
till en bred målgrupp behöver ett brett innehåll med koppling till vanliga kvinnors vardagsliv, vilket 
inkluderar mode, skönhet och inredning men även relationer, karriär, hälsa och mat. Trend saknar till 
viss del denna bredd eftersom magasinet endast tar upp ett relativt smalt urval av ämnen. Resultaten av 
målgruppsundersökningen visar på att det saknas åtminstone två stora ämnesområden som uppskattas 
av alla eller de flesta av respondenterna. Den första är mat, som angavs som intressant av samtliga 
respondenter och därför borde kunna erbjuda många ur målgruppen ett intressant inslag i magasinet. 
Det andra ämnesområdet som respondenterna verkar sakna i Trend är kultur, och framför allt vilka 
kulturevenemang som är på gång i Norrköping. Detta gavs som förslag på innehåll av flera respon-
denter. Det här säger också något om att innehållets lokala förankring uppskattas av målgruppen. 
Framför allt är det uppskattat att få läsa om människor som har en intressant livshistoria, och att det är 
personer med anknytning till Norrköping bidrar till det positiva intrycket. Däremot uppskattas det inte 
lika mycket att läsa om butiksägare i allmänhet, vilket det nu skrivs mycket om i Trend, utan det krävs 
att det finns något intressant att berätta om personens liv. 

En tendens som visade sig under målgruppsundersökningen var att mode och skönhet inte var i 
topp bland respondenternas favoritämnen. Att flera till och med angav att de inte tyckte om att läsa 
om smink och mode talar för att de ämnena inte borde dominera magasinets innehåll. Istället borde 
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kategorierna inredning, resor och mat ges mer utrymme eftersom målgruppsundersökningen visar att 
dessa är betydligt mer populära ämnen att läsa om (se tabell 5.1). Träning och hälsa är ämnen som inte 
fanns med på listan av valbara kategorier i målgruppsundersökningen. Däremot var det just träning 
som nämndes i störst utsträckning när respondenterna tillfrågades om sina fritidsintressen, och en 
person angav spontant att hon tyckte om att läsa om träningstips och livstips. Litteraturen anger att 
hälsa vanligtvis finns med som ämnesområde i livsstilsmagasin för kvinnor. Träning och hälsa kan 
därför också vara ett lämpligt ämnesområde att överväga för Trend.

6.2 Struktur
En tidskrifts struktur var ett svårt ämne för respondenterna att prata om. Det verkade svårt för dem 
att se struktur och flera uppgav att det var något de aldrig tänkt på. Det var svårt att ställa frågor kring 
ämnet utan att bli allt för ledande. Även om de flesta inte kunde säga så mycket om strukturen på rak 
arm dök det ändå upp kommentarer som tydde på att strukturen har betydelse för respondenterna, 
men på ett mer omedvetet plan. Det var till exempel kommentarer som handlade om att man vänjer sig 
vid var ett visst innehåll brukar vara placerat och att det är naturligt att hitta krönikan och innehålls-
förteckningen på de inledande sidorna i en tidskrift. 

Litteraturen tar upp struktur som en avgörande del för att framgångsrikt formge en tidskrift. Idag finns 
ingen tydlig struktur i Trend och ingen tydligt uppdelning i framvagn, mitt och bakvagn. Tidningen 
saknar enskilda sidor med kortare textstycken i början och slutet av tidningen, och består mest av 
längre reportage eller artiklar som sträcker sig över flera sidor. Detta är sådant material som normalt 
placeras i en mittsektion. 

Den vedertagna mallen för hur ett omslag bör se ut, som anges av litteraturen, följs till viss del av 
Trend. Högst upp finns Trends logotyp och utgåvans namn, och därunder finns på vårnumret 2011 
en leende kvinna som har ögonkontakt med betraktaren, omgiven av puffar som berättar något om 
innehållet i tidningen. Höstnumret däremot har en omslagsbild med en kvinna som nätt och jämt ler. 
Denna bild uppfattades som direkt negativ av en av respondenterna som även sa att hon skulle ha fått 
ett mycket mer positivt intryck av tidningen direkt om kvinnan hade sett gladare ut. En leende kvinna, 
eller en kändis, är något litteraturen förespråkar som säljande för ett livsstilsmagasin för kvinnor, vilket 
är något Trend bör ta fasta på. Omslaget bör inte försöka täcka in alla artiklarna utan fokusera på 
huvudreportaget i tidskriften. I Trends fall finns ingen koppling mellan huvudreportaget och omslags-
bilden i de undersökta numren. Personerna på bilderna finns med i artiklar inne i tidningen men inte 
i huvudreportaget, som endast omnämns med en puff på omslaget. På vårnumrets omslag används 
puffar där texten är satt vertikalt och med liten kägel. Detta innebär alltid en försämrad läsbarhet och 
är något som enligt teorin bör undvikas. Puffarna ligger placerade som en ram kring kvinnorna på de 
båda omslagsfotografierna vilket förstärker fokuset på själva bilden. Omslagens färgpaletter är väldigt 
olika varandra men speglar årstiden vilket respondenterna upplevde som positivt. 

När det gäller läsbeteende visar både litteraturen och målgruppsundersökningen på att läsare av livs-
stilsmagasin för kvinnor föredrar ett innehåll som är uppdelat i kortare avsnitt så att det går lätt att läsa 
en stund, avbryta sig och sedan återuppta läsningen. De sidor i framvagnen och bakvagnen som består 
av korta textstycken på en sida, så kallade plocksidor, hör till det innehåll som uppskattas av de flesta 
läsare. Dessa sidor saknas helt i Trend. 

För att förtydliga var läsaren befinner sig i en tidning kan vinjetter med fördel användas. För respon-
denterna var avsaknaden av vinjetter i Trend inte något de fäste sig vid men de såg ändå fördelen med 
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vinjetter eftersom dessa förtydligar tidningens struktur samt särskiljer det redaktionella materialet 
från annonsmaterialet. Enligt litteraturen bidrar dessutom vinjetterna och dess utformning starkt till 
tidningens grafiska identitet.

Innehållsförteckningen är en del av Trend där det finns möjlighet till förbättringar. Målgruppsunder-
sökningen visade att respondenterna inte lade märke till att det fanns en innehållsförteckning, medan 
litteraturen anger att det är en av de viktigaste sidorna i en tidskrift. Respondenterna trodde att inne-
hållsförteckningen var ett reklaminslag vilket gjorde att de bläddrade förbi den. I höstnumret berodde 
detta mycket på att innehållsförteckningen endast upptog en kvarts sida och hade samma storlek 
som de omgivande annonserna. I vårnumret berodde det på innehållsförteckningens bildspråk. Det 
framkom visserligen att innehållsförteckningen i vårnumret uppskattades med avseende på utform-
ningen, men att den inte var funktionell och läsbar och då alltså inte fyllde sitt syfte. Att artiklarna 
presenteras i omkastad ordning i vårnumrets innehållsförteckning hjälper inte heller till. Enligt littera-
turen bör en innehållsförteckning sorteras antingen i kronologisk ordning eller efter ett tema. Det kan 
dock kombineras med en friare del som då fungerar som blickfång, liksom den i Trends vårnummer. 
Något som är positivt är att innehållsförteckningen, tillsammans med krönikan, är de delar som har en 
fast och återkommande placering från nummer till nummer. 

6.3 Layout
Antalet spalter var en sak som respondenterna hade svårt att uttrycka åsikter om. De flesta angav att 
det inte spelade någon roll eller att det var bra som det var. Nulägesbeskrivningen visar att det inte 
finns något tydligt gridsystem som används för att ge innehållet ett enhetligt utseende. Bredden på 
marginaler, spalter med text och spalter med bilder varierar genom hela tidningen i båda numren och 
det är inte alltid som rubriker och ingresser linjerar med brödtexten. Antalet spalter varierar också, med 
text i en eller två spalter, i vissa fall i kombination med en sidospalt med fakta eller liknande innehåll. 
Var spalterna är placerade på sidan varierar även det. I litteraturen framgår det att tydliga gridsystem är 
det viktigaste verktyget vid formgivning av tidskrifter. Det är alltså en brist att Trend saknar detta. En 
tydlig enhetlig utformning är en viktig grundsten för att bygga en tydlig identitet, vilket Trend skulle 
vinna på. Eftersom Trend idag saknar en uppdelning i framvagn, mitt och bakvagn kan införandet av 
olika layoutmallar göra att tidningen får en tydligare struktur. En fyrspaltig layoutmall för fram- och 
bakvagn och en trespaltig för mittsektionen är det som anges som vanligast i litteraturen men ju fler 
spalter gridsystemet har desto mer flexibilitet finns för formgivaren. Det viktigaste är att yttermar-
ginalerna görs konstanta och att inget innehåll läggs i spaltbredder som inte stämmer överens med 
gridsystemets osynliga linjer.

6.4 Typografi
Precis som med layoutmallar är det enligt litteraturen även bra att ha olika stilmallar för de olika 
delarna i en tidskrift. En eller flera mallar för olika typer av innehåll i framvagnen, en för mittsektionen 
och en eller flera för innehållet i bakvagnen. Detta är något som skulle vara fördelaktigt för Trend 
för att ge tydligare skillnad i utformning mellan olika typer av innehåll. I dagsläget används samma 
typografi till brödtext, mellanrubriker och ingresser genom hela tidningen och inget innehåll utmärker 
sig därför märkvärt från något annat. 

Enligt teorin är det viktigt att skilja olika rubriknivåer åt, och att olika slags texter ges olika design för 
att det ska vara lätt att identifiera typen av text. I Trend används i många fall snarlik design när det 
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gäller citat, rubriker och bildtexter vilket gör dem svåra att skilja från varandra. Till exempel kan citaten 
vara satta i samma typsnitt och storlek som rubriker och dessutom sakna citattecken vilket gör att 
deras funktion kan vara svår att tolka för läsaren. Annan text som inte är citat ur artiklarna, men som 
behandlas på samma sätt som citaten, förekommer också. Här behövs ett mer konsekvent hanterande, 
där alla citat får citattecken och de som inte är citat ges ett eget typografiskt uttryck, och inga citat-
tecken, för att inte blanda samman dessa element. Ytterligare exempel på typografisk otydlighet är där 
två olika typstorlekar, som ligger mycket nära varandra i storlek, används inom samma rubrik. Detta 
förekommer i vissa men inte i alla rubriker, vilket är inkonsekvent och minskar samstämmigheten i 
tidskriften. 

Respondenterna upplevde att läsbarheten på ingresserna i vårnumret av Trend var låg. Läsbarheten 
av ingresserna har försämrats från höstnumret till vårnumret då de färgade ingresserna har blivit 
dominerande över de svarta mot vit bakgrund i kombination med att de är satta i magert typsnitt. I 
höstnumret finns en orange ingress satt i normal vikt och läsbarheten där är betydligt större än med 
den orangefärgade ingressen i vårnumret i mager vikt. Den senare är, tillsammans med en gul ingress i 
samma nummer, den mest svårlästa i hela tidningen. Där ingresser sätts i färg bör vikten på typsnittet 
anpassas för en god läsbarhet.

Bildtexter har ett högt läsvärde och bör, enligt litteraturen, placeras direkt under den bild de hör till. 
Så är ofta inte fallet i Trend där bildtexterna lika ofta placeras vid sidan av, eller på bilden, som under 
den. Bildtexterna sätts många gånger även i negativ text. Detta sammantaget gör att de kan vara både 
svårlästa och svåra att hitta. Bildtexten har dessutom samma typsnitt i samma storlek som mellanrub-
rikerna vilket gör att skillnaden mellan dessa inte blir tydlig. På ett ställe i Trend är en faktaruta skriven 
på en bild och med bildtextens färg och typsnitt vilket gör att det blir otydligt vilken funktion texten 
fyller. Ett konsekvent sätt att placera bildtexter och en utmärkande typografi som skiljer sig från övriga 
textelement skulle kunna ge en förbättrad läsupplevelse.

I höstnumret används anfanger i några fall, främst på produktsidor, men inte i de längre reportagen. 
Anfanger ger ett litterärt intryck och stämmer bättre till längre texter än till de korta textstycken som 
finns med på produktsidorna. I vårnumret har dock anfanger slutat att användas. 

Artiklarnas byline är utformade på ett konsekvent sätt i Trend. Däremot varierar deras placering 
i förhållande till övrig text på sidan. Om ett gridsystem införs kommer bylinens placering bli mer 
konsekvent vilket är fördelaktigt för hela layouten. Även fortsättnings- och slutmarkeringar används 
konsekvent och på ett tydligt sätt i Trend. En sak som kan göras bättre är dock att inte avsluta texten 
på en sida med hel mening och punkt om artikeln fortsätter på nästa sida. Enligt litteraturen är ett 
bra sätt att leda läsaren vidare till nästa uppslag att låta artikeln brytas mitt i en mening för att hjälpa 
läsaren att förstå att denne inte nått slutet på artikeln. 

Text placerad på en färgad tonplatta tolkas av respondenterna som faktarutor eller som en samman-
fattning av artikeln. Just den färgade bakgrunden upplevs som betydelsebärande och respondenterna 
tittar specifikt på dessa rutor och säger att de skulle läsa denna text innan de läste artikeln. Vad som 
är faktarutor är inte alltid tydligt i Trend. Fakta kan gömmas i en bildtext och artikeltext kan ha en 
utformning snarlik en faktaruta vilket gör att dessa olika element blandas ihop. Enligt teorin brukar 
faktatexter typograferas på ett sätt som avviker från brödtexten och deras funktion är både att göra 
layouten intressantare men framför allt att fånga läsarens intresse. 

Sidnumreringen var inget respondenterna tillfrågades om i målgruppsundersökningen och inte heller 
spontant kommenterade. Däremot säger teorin att sidnumreringen hjälper läsaren att navigera i 
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tidningen och att den måste vara tillräckligt stor och tydligt för att enkelt kunna läsas på ett blädder-
avstånd. Sidnumreringen i Trend är satt i en mager antikva som negativ text i en relativt liten grad. 
Detta sammantaget gör att sidnumreringens läsbarhet inte är optimal. Placeringen av sidnumreringen 
är däremot mycket bra.

6.5 Färg
Det är tydligt att respondenterna i målgruppsundersökningen uppfattar färg som funktionsbärande. 
Färgade tonplattor uppfattas som faktarutor och färg i rubriker uppfattas som nyckelord. Att färger 
väcker uppmärksamhet och drar ögat till sig är tydligt även i litteraturen. Den anger också att det är 
en fördel att välja en bestämd färgpalett som bör användas konsekvent från nummer till nummer. I 
nuläget väljs färgerna i Trend ut genom att plocka upp färger ur artiklarnas bilder, vilket resulterar 
i nya och olika färgnyanser i varje nummer. Att det är väldigt många olika färger kommenterades 
också av respondenter vid intervjuerna. Vissa av de använda färgerna har låg kontrast vilket innebär 
en försämrad läsbarhet då de används till text med ett magert typsnitt. Om väldefinierade färgpaletter 
började användas skulle det gå lättare att välja färger som garanterat ser bra ut i tryck samtidigt som 
det skulle bli mindre arbete med att hitta rätt färgnyanser till artiklarna.

6.6 Bilder
I Trend finns genomgående bara en typ av bilder, det vill säga fotografier i färg. De flesta av dessa är på 
människor vilket skapar en bildmässig samstämmighet. Formatet på bilderna växlar och såväl utfal-
lande helsidesbilder, frilagda bilder, mindre bilder samt bilder med vit kant, tejp och skugga används. 
En blandning av bilder med olika storlek skapar enligt teorin ett livfullt intryck och blandningen av 
bilder var något som respondenterna tyckte var positivt vid intervjuerna. Utfallande bilder kan enligt 
litteraturen tolkas av betraktaren som att de fortsätter utanför tidningens kanter. Detta var något 
som även en respondent under målgruppsundersökningen sa sig uppleva. De frilagda bilderna som 
används är både med och utan skugga och dessa båda varianter kan förekomma på en och samma sida. 
Enligt teorin är det viktigt att skuggorna görs på ett realistiskt sätt för att ge en illusion av att bilderna 
flyter i ett tredimensionellt plan. När bilder både med och utan skugga blandas i Trend går realismen 
förlorad. Respondenterna upplevde att de frilagda bilderna gav sidorna ett luftigt och livfullt uttryck 
och att man genom att frilägga bilder kan se motivet tydligare. De mindre bilder som används är i 
vårnumret snedskurna vilket skapar dynamik och rörelse. Bilderna med vit kant, tejp och skugga ligger 
i vinkel och delvis överlappande på sidan. Tejpen, skuggan och överlappningen bidrar till ett intryck av 
tredimensionalitet. De flesta respondenterna tyckte att det var fint när bilderna såg ut som upptejpade 
fotografier men blandade åsikter framkom om själva överlappningen, som upplevdes både som rörig 
och som snygg, och om tejpen, som ansågs ful eller snygg.

Bilder i Trend placeras ofta överst på sidorna samt i ytterkant vilket gör att layouten knyts ihop. Enligt 
teorin har bilder placerade på dessa ställen högst chans att fånga läsarens intresse. Mindre bilder 
grupperas, vilket enligt teorin ger ett starkare intryck. De flesta artiklarna har uppslag med både en 
utfallande helsidesbild samt flera små bilder vilket tillsammans ger en kontrastverkan. Placeringen av 
dessa båda bildtyper växlar från vänster till höger sida, vilket skapar en dynamisk rytm. I höstnumret 
är bilder ofta placerade på tonplattor. Tonplattan och bilden tillsammans ger en annan tyngd och en 
annan yttre form än bilder placerade mot vit bakgrund.
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6.7 Reklam
Enligt litteraturen är det viktigt att det tydligt går att skilja på redaktionellt innehåll och kommersiellt 
material i en tidskrift. Både nulägesbeskrivningen och målgruppsundersökningen visar att så inte är 
fallet i Trend. Respondenterna ansåg att det är svårt att skilja på reportage och reklam. Vid kategorise-
ringen av innehållet i ämnesområden var det svårt att välja om artiklarna om butiker skulle räknas som 
mode/inredning/skönhet/personporträtt eller om de istället borde räknas som advertorials. Dessa artiklar 
antogs av flera respondenter vara betalda annonstexter, men eftersom företagen inte själva har beställt 
dessa texter kategoriserades de inte som advertorials i denna uppsats.  Att skriva en artikel på ett sådant 
sätt att läsaren börjar fundera över syftet med den innebär att fokus försvinner från själva innehållet. 
Det redaktionella innehållet i de två senaste numren av Trend ligger på närmare 60 % (se tabell 4.2) 
men då mycket av det redaktionella materialet tolkas som reklam av respondenterna upplever de i 
stället att annonsmaterialet dominerar.

Respondenterna ansåg vidare att reklam, framför allt de mindre annonserna, är störande inne i 
tidningen och att de skulle titta mer noggrant på reklamen om den låg samlad som en köpguide i 
slutet. Även litteraturen anger att det är brukligt att placera små annonser endast i bakvagnen och inte 
i resten av tidningen. Helsidesannonser kan däremot placeras även i framvagnen, medan det inte bör 
finnas någon reklam alls i mittsektionen. I Trend finns som tidigare nämnts ingen tydlig struktur och 
annonser av varierande storlek ligger placerade mellan så gott som varje artikel, genom hela tidningen. 
Det medför att läsrytmen blir störd.
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7 Avslutning

Detta avslutande kapitel innehåller de slutsatser som genom analysen har dragits och som 
besvarar de frågeställningar som var utgångspunkt föar arbetet. Dessutom presenteras de 
riktlinjer för förändring och målgruppsanpassning av Trend som var målet för arbetet. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om hur arbetet har fungerat samt förslag på vidare 
forskning. 

7.1 Slutsatser
Denna uppsats har haft som syfte att undersöka vad kvinnor i åldern 20-50 år i Norrköping med 
omnejd vill läsa om i ett livsstilsmagasin, vad de ställer för krav på utformningen av detsamma, samt 
hur magasinet Trend lever upp till dessa krav och branschens vedertagna normer. Genom att genom-
föra en nulägesbeskrivning av Trend i kombination med en målgruppsundersökning har uppsatsens 
frågeställningar kunnat besvaras. Analyserna som gjorts utifrån resultaten av nulägesbeskrivningen och 
målgruppsundersökningen visar sammanfattningsvis att Trend är på god väg när det gäller att uppfylla 
målgruppens krav och önskemål, men att det samtidigt finns saker som saknas eller inte är tillräckligt 
bra. Nedan presenteras analysens slutsatser kopplat till respektive frågeställning. 

7.1.1 Målgruppens krav på innehåll
Heminredning, resor och mat är de tre ämnesområden som mer än hälften av respondenterna vid inter-
vjuerna angav att de gärna ville läsa om i en gratistidning när de fick välja från en lista med kategorier i 
målgruppsundersökningen (se avsnitt 5.3.3). Därefter följer design, böcker, trädgård, natur och djur som 
är de ämneskategorier som hälften av respondenterna uppskattar. Mode och skönhet hör tillsammans 
med musik, film och konst till de ämnen som endast valdes av en eller två respondenter som roliga att 
läsa om. 

Utöver dessa ämneskategorier visar undersökningen även att målgruppen efterlyser information om 
vad som är på gång i Norrköping, i form av utställningar, konserter och andra evenemang. Sådan 
lokal information uppfattas som positiv och önskvärd. Det är också viktigt för målgruppen att få läsa 
berättelser om människor och livsöden. Att få läsa om människor som är bosatta i staden eller som på 
något vis har en koppling till Norrköping uppskattas mycket av målgruppen. Det viktigaste är dock 
att personen som står i fokus har en intressant historia att berätta, om sitt liv, sin livsstil eller någon 
speciell händelse. 

Reklam är ett annat område som målgruppen har mycket åsikter om (se avsnitt 5.9). Att en gratis-
tidning innehåller reklam accepterar målgruppen som en nödvändighet, men de vill inte ha en ren 
reklamtidning. Det ska gå lätt att skilja på redaktionellt innehåll och reklam, så att det inte behöver 
uppstå funderingar om syftet med tidningens innehåll.

7.1.2 Målgruppens krav på utformning
Även om respondenterna hade svårt att uttrycka åsikter om struktur i målgruppsundersökningen är det 
tydligt att den har betydelse för läsupplevelsen och för möjligheten att hitta och navigera i en tidning 
(se avsnitt 5.4). Bland annat är innehållsförteckningen och den inledande krönikan eller förordet något 
som målgruppen vet av vana var den brukar finnas. De skulle saknas om de inte fanns på sin rätta plats 
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i början av en tidning. Såväl teorin som målgruppsundersökningen visar att målgruppen uppskattar 
när en tidning är strukturerad så att materialet har olika längd, eftersom det underlättar läsning i 
olika situationer (se avsnitt 2.2 och 5.2). Korta texter passar när det endast finns en liten stund över, 
medan längre texter passar för en längre stunds läsning. Vinjetter bidrar enligt teorin till strukturen i 
en tidning (se avsnitt 2.4.3), men är inget som respondenterna tycker är helt nödvändigt. Samtidigt 
uttrycker de att det är positivt om de finns med eftersom det underlättar navigering och särskiljer 
redaktionellt innehåll från annonser (se avsnitt 5.4). Innehållsförteckningen i en tidning tycker respon-
denterna ska vara tydlig och läsbar (se avsnitt 5.4.1). Helst ska den uppta en halvsida eller mer och 
vara lätt att lokalisera i början av tidningen. Respondenterna uppger liksom teorin att innehållsförteck-
ningen fyller en viktig funktion för att hitta i tidningen och för att välja ut intressant innehåll att läsa 
(se avsnitt 2.2.2 och 5.4.1). 

En tidnings layout och gridsystem har målgruppen enligt målgruppsundersökningen inga tydliga krav 
på, men två spalter till reportagesidorna verkar vara ett accepterat format (se avsnitt 5.5). När det gäller 
typografi visar inte resultaten att målgruppen föredrar den ena typsnittsfamiljen framför den andra i 
rubriker (se avsnitt 5.6). Hälften av respondenterna i målgruppsundersökningen föredrog en antikva 
medan den andra hälften föredrog en linjär. Målgruppen tycker dock att färgad text kan vara svår att 
läsa om den samtidigt är satt i ett magert typsnitt, medan svart text går utmärkt att läsa (se avsnitt 5.7). 
Färg uppfattas i övrigt som positivt och lockande av målgruppen. Att ha ett färgtema för en artikel ger 
ett harmoniskt intryck. Samtidigt är det viktigt att inte ha för många olika färger i en tidning eftersom 
målgruppen tycker att det då lätt blir för rörigt. Använt på rätt sätt kan färg ge betydelse åt innehållet, 
eftersom resultaten visar att målgruppen uppfattar färg som betydelsebärande. Färgade tonplattor kopplas 
samman med faktarutor och färgade ord i rubriker tolkas som nyckelord. 

Målgruppen är enligt målgruppsundersökningen positiv till alla typer av bilder, såväl utfallande som 
frilagda bilder och inramade fotografier (se avsnitt 5.8). Att variera olika typer av bilder på olika 
sidor uppfattas som positivt eftersom det ger sidorna olika karaktär. Reklam däremot är något som 
målgruppen inte är lika positiv till (se avsnitt 5.9). Resultaten visar att helsidesannonser upplevs som 
acceptabla, medan mindre annonser är mer störande för läsningen, även om de läggs ihop så att de till-
sammans upptar en helsida. Helst vill målgruppen att de mindre annonserna ligger samlade i slutet av 
tidningen, istället för utspridda bland artiklarna. Målgruppen anser också att annonserna på det sättet 
får ett större värde och att de tittar koncentrerat på annonser i en särskild annonsavdelning, medan de 
hoppar över annonserna helt när de ligger inblandade i det redaktionella materialet.

7.1.3 Trend enligt målgruppens krav och vedertagna normer
Analysen tyder på att Trend till viss del uppfyller både målgruppens krav och vedertagna normer. 
Innehållet täcker huvudsakligen ämnesområdena mode, skönhet, inredning och resor. Dessutom finns ett 
antal reportage som handlar om människor. Målgruppen efterfrågar detta innehåll men vill även läsa 
om mat och lokala kulturevenemang. Det finns således utrymme för att bredda innehållet i Trend för 
att fånga upp en större del av målgruppen som intresserade läsare. Artiklar som handlar om människor 
bör styras mot att handla om personer med en intressant historia, snarare än att handla om företagsä-
gare eftersom målgruppen anser att det är den intressanta berättelsen som är det viktigaste. Det blir då 
mindre risk att läsaren tolkar texten som reklam.

Trend saknar den vedertagna strukturen med framvagn, mitt och bakvagn med de olika typer av texter 
och innehåll som det innebär (se avsnitt 2.2). Målgruppen efterfrågar en tidning med både kortare och 
längre texter men nulägesbeskrivningen visar att idag uppfyller inte Trend kravet på blandat innehåll 
med sina enbart flersidiga reportage (se avsnitt 4.2). Trend saknar också en framsida som är kopplad 
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till tidningens huvudartikel vilket är något teorin förespråkar (se avsnitt 2.2.1). Vinjetter som hjälp för 
navigering används endast sparsamt i Trend medan målgruppen upplever vinjetter som något positivt. 
Det är således en brist att det saknas. Innehållsförteckningen har enligt nulägesbeskrivningen samma 
placering i varje nummer av Trend vilket underlättar för läsaren att hitta den, men ändå missades den 
av samtliga respondenter i målgruppsundersökningen (se avsnitt 5.4.1). Det innebär att utformningen 
inte lever upp till målgruppens krav om en innehållsförteckning som är lätt att lokalisera. Att den har 
samma storlek och form som annonserna som finns på samma sida bidrar till att den inte uppmärk-
sammas. Målgruppens krav om en tydlig och läsbar innehållsförteckning uppfylls inte heller helt och 
hållet. Höstnumrets innehållsförteckning upplevdes som tydlig, men för liten och vårnumrets som 
snygg, men för rörig. Det behövs alltså en del arbete med att förtydliga och förbättra utformningen av 
innehållsförteckningen. 

Layoutmässigt uppfyller Trend målgruppens krav, med två spalter till reportagesidorna. De vedertagna 
normerna i tidskriftsbranschen förespråkar dock ett vanligare format med tre spalter till reportagesidor, 
och ett fyrspaltigt format till fram- och bakvagnssidor (se avsnitt 2.3). Normerna ger även utrymme 
för att vara flexibel vid valet av layoutmallar. Om det till exempel är bok-känsla och symmetri som 
eftersträvas fungerar två spalter bra till reportagesidorna.

Det enda krav som målgruppen ställer angående typografi är att det ska vara god läsbarhet. Nuläges-
beskrivningen visar att de färgade ingresserna i Trend inte uppfyller det kravet i många fall. Typsnittet 
som används till ingresserna används då i för mager vikt för att ge tillräcklig kontrast i färg mot det vita 
papperet (se avsnitt 4.4.2). Färg i övrigt används på ett för målgruppen tillfredställande sätt i artiklarna. 
Att en sammanhållande färg används på grafiska element igenom en flersidig artikel uppskattas. Däremot 
finns en tendens till att antalet färger i hela tidningen går till överdrift. Målgruppen upplever att allt för 
många färger ger ett rörigt intryck när tidningen bläddras igenom. En väldefinierad färgpalett med ett 
begränsat antal färger, som teorin förespråkar (se avsnitt 2.5), skulle kunna förbättra detta. 

Bildhanteringen uppfyller målgruppens krav om variation och olika karaktär på sidorna. Även de 
vedertagna normerna om hur bilder bäst placeras uppfylls (se avsnitt 2.6). Bland annat grupperas 
mindre bilder tillsammans och placeras längs ytterkanterna på uppslagen, vilket innebär att de syns när 
läsaren snabbläddrar igenom tidningen.

Reklamen i Trend är inte placerad i enlighet med målgruppens krav, och inte heller enligt de veder-
tagna branschnormerna. Att varva annonser och redaktionellt material så att det ligger reklam mellan 
i stort sett alla artiklarna är inte vad som rekommenderas i litteraturen. Den anger att mittsektionen 
med längre reportage bör hållas helt fri från annonser och att de istället placeras bland det kortare 
materialet i framvagn och bakvagn (se avsnitt 2.2). Att införa en strukturindelning enligt tågmodellen 
skulle således underlätta för Trend att placera annonserna på ett bättre och mer logiskt sätt. De skulle 
då förmodligen uppfattas som mindre störande av läsarna. Litteraturen anger att mindre annonser 
enbart bör finnas i bakvagnen, vilket också är det som önskas av målgruppen.

7.2 Rekommendationer
Målet med detta arbete var att komma fram till generella riktlinjer för Trends redaktion att följa för 
att målgruppsanpassa innehåll, struktur och utformning av tidningen. Nedan presenteras dessa rikt-
linjer och rekommendationer i punktform. Vi rekommenderar Folkbladet att fortsätta att undersöka 
målgruppens önskemål och åsikter regelbundet. Vi tycker däremot inte att Folkbladet bör förlita sig på 
den befintliga läsarpanelen när det gäller Trend eftersom man inte kan veta om den representerar den 
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definierade målgruppen. Vidare rekommenderar vi Jerhammar & Co att följa den beprövade erfaren-
heten gällande tidskriftsdesign som litteraturen förespråkar kring design av tidskrifter. 

7.2.1 Innehåll 
•	Tänk på det varumärkeslöfte namnet Trend innebär.

•	Skriv förutom om de ämnen Trend idag behandlar även om människor, kultur, det lokala och ta gärna 
med ett enkelt matrecept också. Låt inredning, resor och mat ta större utrymme, så att inte mode och 
skönhet blir så dominerande.

•	Gör innehållet bredare enligt punkten ovan eller definiera om målgruppen. Det går inte att nå hela 
den nu definierade målgruppen med det innehåll som används idag.

7.2.2 Struktur
•	Skapa en tydlig framvagn, mittsektion och bakvagn med olika slags material för varje del. 

•	Använd enkelsidigt innehåll med korta texter i framvagn och bakvagn, som kan dela uppslag med 
helsidesannonser.

•	Koppla omslagsbilden till huvudartikeln. Leende och ögonkontakt säljer.

•	Gör en innehållsförteckning som är funktionell och synlig samt större än en kvarts sida. Om inne-
hållsförteckningen ska fortsätta att se ut som den gör i vårnumret bör den kompletteras med en mer 
strukturerad del som det är lättare att leta efter ett specifikt innehåll i.

•	Gör en innehållsförteckning som tydligt skiljer sig utseendemässigt från omgivande annonsmaterial.

•	Sätt innehållsförteckningen och krönikan på samma sida. Förslagsvis kan de placeras i var sin spalt. 

•	Skapa vinjetter för tidskriftens olika delar för att förtydliga strukturen, förenkla för läsaren samt 
stärka den grafiska identiteten.

7.2.3 Layout
•	Använd gridsystem för att få jämnbreda spalter, spaltmellanrum och marginaler till magasinets olika 
delar.

•	Använd olika många spalter i de olika delarna, förslagsvis 4 spalter i fram- och bakvagn och tre i 
mittsektionen.

•	Håll yttermarginalerna på de redaktionella sidorna konstanta för att göra tydligare skillnad mot 
annonssidorna.

7.2.4 Typografi
•	Sätt alltid citattecken kring citat för att skilja dessa från annan text. De kan även med fördel ha ett 
avvikande typsnitt och storlek.

•	Sätt aldrig citattecken på det som inte är citat. Skilj citaten från icke-citaten typografiskt.

•	Skilj utseendet på mellanrubriker och bildtexter åt.

•	Kontrollera läsbarheten hos färgade ingresser och sätt dem vid behov i en kraftigare variant av 
typsnittet.
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•	Använd ett konsekvent sätt att placera och formge bildtexter för att öka igenkänningen.

•	Sätt sidnumret i en så tydlig vikt att de enkelt kan läsas på ett blädderavstånd.

•	Behandla faktarutor konsekvent och särskilj dessa från annan text genom till exempel tonplattor.

•	Fortsätt att använda fortsättningsmarkeringar för artiklar som löper över flera sidor, men se till att 
texten bryts mitt i en mening för att förtydliga att texten inte tar slut.

7.2.5 Färg
•	Definiera en eller flera färgpaletter för Trend, till exempel en palett för varje årstid.

•	Ha i åtanke när färg används i magasinet att färg tolkas som betydelsebärande. 

•	Använd en kraftigare variant av typsnittet till färgad eller negativ text för att förbättra läsbarheten.

7.2.6 Bilder
•	Var konsekvent vid användandet av skuggor; blanda inte bilder med och utan skugga på samma 
uppslag.

•	Fortsätt att lägga bilder i över- och ytterkant så som Trend ser ut nu.

•	Fortsätt att balansera en större utfallande bild på ena sidan uppslaget och flera mindre på det andra.

•	Använd även fortsättningsvis genomgående fotografiska färgbilder, huvudsakligen föreställande 
människor, för ett samstämmigt uttryck.

7.2.7 Reklam
•	Lägg helsidesannonser, i fram- och bakvagn men inte i mittsektionen.

•	Lägg de mindre annonserna i bakvagnen, och allra helst samlade längst bak som en köpguide.

•	Lägg hela annonsuppslag precis i början och i slutet av tidskriften, före och efter det redaktionella 
innehållet.

•	Gör tydligare skillnad mellan annonser och redaktionellt material innehållsmässigt. 

•	Var extra tydlig med omslaget så att inte hela tidningen tolkas som reklam och slängs. Det finns en 
stor risk att målgruppen väljer bort Trend utan att titta i den om den ser ut som ett reklamblad.

7.3 Diskussion
Under detta arbetes gång har vissa problem uppstått. Ett av dessa var hur de olika artiklarna skulle 
kategoriseras och på vilken grund detta val skulle göras. De flesta artiklarna i Trend tolkades till en 
början som advertorials, och det visade det sig att även respondenterna tolkade dessa på samma sätt. 
Eftersom en definition i teorin angav att en advertorial ska vara beställd och betald av den person, eller 
det företag, som artikeln handlar om kunde denna kategori dock helt uteslutas. Om vi inte inte skulle 
ha tagit fasta på denna definition och uteslutit advertorial ur kategorierna skulle detta arbete ha sett 
helt annorlunda ut och haft ett annat fokus med andra frågeställningar. Många av artiklarna handlar 
dessutom nästan lika mycket om till exempel mode som de handlar om en butiksägares liv. Vi beslu-
tade oss för att låta det ämne med störst textmassa i varje artikel ligga till grund för valet av kategori. 
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Samtidigt ville vi gärna att artiklarna skulle få en annan kategorisering än just personporträtt, eftersom 
detta då skulle ha blivit kategorin med flest artiklar. Vi trodde inte heller att dessa artiklar var ämnade 
att vara personporträtt, och därför var vi inte helt strikta i att följa de regler vi själva hade satt upp. 

Ytterligare en svårighet, som visade sig bli ett större problem än vad vi först trodde, var att målgrupp-
sintervjuerna var tvungna att påbörjas innan uppsatsens teoriavsnitt var färdigskrivet. Detta innebar i 
förlängningen att vi missade att ställa frågor om specifika saker som hur respondenterna uppfattade de 
stora citaten i texten, eller ytterligare frågor om struktur, för att ta några exempel. Själva intervjuernas 
genomförande skulle också ha kunnat göras bättre med mer träning om intervjutekniker. Det krävs 
träning för att inte avbryta och inte ställa ledande, eller alltför slutna frågor. När inspelningarna 
lyssnades igenom upptäcktes att i några fall var respondenten på väg att säga något mer, men svaret 
blev avbrutet eftersom det inte uppmärksammades vid intervjun. Dessutom visade det sig svårt att 
djupintervjua sex personer med samma frågor. Det är lätt hänt att som intervjuare tro sig kunna förutse 
respondentens svar och bli lite hetsig och av denna anledning fick respondenten inte alltid tillräckligt 
utrymme att tänka och svara i egen takt.

Vi har beaktat problematiken kring hur långtgående slutsatser som kan dras från en målgruppsun-
dersökning med bara sex respondenter. Samtidigt har vi funnit stöd i litteraturen som i mångt och 
mycket stämmer med våra respondenters åsikter och kommentarer. Vi anser att det kan finnas behov 
av ytterligare, och större, målgruppsundersökningar kring specifika frågor rörande Trend men också att 
detta ligger utanför omfattningen av detta arbete. Dessutom är människor föränderliga och målgrup-
pens intressen och preferenser kommer att ändras med tiden, vilket gör att en kontinuerlig kontakt 
med Trends definierade målgrupp är något att eftersträva.

7.4 Förslag på fortsatt forskning
Detta arbete har på grund av sin omfattning och resurser avgränsats till en mindre studie innefattande 
en målgruppsundersökning med ett fåtal representanter ur den definierade målgruppen. Detta innebär 
naturligtvis att resultatet inte kan sägas redovisa målgruppens önskemål och åsikter helt representativt. 
Det finns således utrymme för vidare studier med större respondentunderlag för att ännu bättre kunna 
visa hur Trend kan anpassas efter sin målgrupps preferenser.

Ett sätt att vidare undersöka detta är att låta personer ur målgruppen titta på olika designförslag, 
med sidor ur Trend i flera olika utföranden, för att lättare kunna diskutera aspekter som struktur och 
layout, något som visade sig svårt för respondenterna att uttrycka åsikter om i denna studie. En annan 
tänkbar undersökning är att utföra en jämförande studie med Trend och andra tidskrifter och/eller 
konkurrenter. Detta skulle kunna visa på hur Trend kan anpassas för att skapa konkurrensfördelar på 
marknaden.
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Bilaga: Intervjuguide, målgruppsintervju

Vad är din ålder?
Hur länge har du bott i Norrköping?
I vilket bostadsområde bor du?

1) Vad har du för fritidsintressen?

2) Läser du någon lokal dagstidning?
 a) Vilken i så fall?
 b) Varför just den?
 c) Prenumererar du?

3) Läser du någon tidskrift?
 a) Vilken i så fall?
 b) Varför just den?
 c) Prenumererar du?
 d) Är det några speciella delar i den tidningen som du gillar mest?
 (Är det något som du känner igen som återkommande i den tidskriften?
 t. ex. typ av reportage: krönika, plocksidor, gör om mej/mitt hus, resor
 och är det något som är viktigt för dig?)

4) Har du läst eller sett Trend tidigare?
 Om ja, vad har du för uppfattning om tidningen?

Här visar vi endast omslagen och respondenten får titta på dessa några min.

5) Vad tycker du om omslaget?
 a)Vad tycker du omslaget signalerar för stil/innehåll?
 b) Känner du att den här tidningsomslaget vänder sig till dig?
 c) Föredrar du det ena omslaget framför det andra?
 d) Varför i så fall?

Här visar vi tidningarna och respondenten får bläddra igenom dem i ca 10 min.

6) Har du några spontana tankar om tidningen efter att ha bläddrat i den?
 a) Vad skulle du säga att tidningen handlar om? 
 b) Vad tycker du om innehållet?
 c) Känner du att tidningen vänder sig till dig innehållsmässigt?
 d) Vad tycker du om utformningen? 
 e) Vad tycker du om tidningens storlek?

7) Känner du att omslaget förmedlar samma känsla som insidan av tidningen förmedlar till dig?
 a) Är det någon av tidningarna där du tycker omslaget stämmer överens bättre än   
 den andra?  
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8) Är det något du känner igen som återkommande i tidningen
  (t.ex. typ av reportage: krönika, plocksidor, gör om mig/mitt hus, resor
 färger: tonplattor, färgade puffar och rubriker
 grafiska element: pilar och fyrkant, ”polaroid bilder”)

9) Känns det viktigt med återkommande delar?

10) Innehållsförteckningen
 a) Har du någon åsikt om designen på innehållsförteckningen? Vilken föredrar du?
 b) Vilken tycker du är mest lättläst?
 c) Vad tycker du om innehållsförteckningens placering?
 d) Hur skulle du vilja att innehållsförteckningen och krönikan var placerade   
 om du fick välja?

11) Produktsidor, vad tycker du om dem?

12) Är det viktigt att det är tydligt markerat på något sätt vilken typ av artikel man tittar på?
 (En del tidningar delar in de olika typerna av artiklar, tex inredning, mode, under   
 olika vinjetter (förklara). Tycker du det skulle vara bra/dåligt eller spelar det ingen  
 roll för dig?)

13) Tidningens stil  
 a) Vilken stil tycker du att tidningen har?
 (Ex: manlig/kvinnlig, modetidning, inredningstidning, modern/omodern?)
 b) Vilken stil skulle du vilja att tidningen hade?
 c) Känner du att tidningen vänder sig till dig stilmässigt? 

14) Designelement
 a) Vad tycker du om att använda färg som ramar in?
 b) Vad tycker du om att använda ett färgtema på uppslag?  
 c) Föredrar du enfärgade eller tvåfärgade rubriker?  
 d) Vad tycker du om de olika sätt att hantera bilder som förekommer i Trend? 
 (t.ex utskurna (frilagda) produktbilder, bilder som går utanför kanten (utfallande))
 e) Marginaler och spalter. (Visa exempel på olika antal spalter.) Vilket föredrar du?

15) Vad skulle du vilja läsa om i en sådan här bilaga?
 Mode, inredning, sport, resor, mat, skönhet, musik, böcker, film, konst, design, 
 shopping, trädgård, natur, djur, annat?

16) Många reportage handlar om Norrköping/personer i Norrköping.
 a) Vad tycker du om det?
 b) Är det viktigt för dig med den lokala förankringen?

17) Många reportage handlar om butiker/butiksägare, vad tycker du om det? 
18) Utviket med annonser i början av tidningen 
 a) Noterade du utviket? 
 b) Vad tycker du om utviket? 
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19) Reklamen, vad tycker du spontant om den?
 a) Föredrar du någon av annonstyperna, helsides- eller mindre annonser, framför den andra?
 b) Vad tycker du om reklamens placering i tidningen?
 c) Vart skulle du vilja att reklamen var placerad?
 d) Om alla småannonser låg placerade tillsammans längst bak i tidningen tror du att du skulle  
 se dem/läsa dem mer eller mindre jämfört med när de är placerade mellan artiklarna?

20) Webbfrågor
 a) Skulle du följa länkar från tidningen för att få mer tips?
 b) Skulle du vilja att dessa länkar gick till en Trend-webbplats eller till andra sidor?
 c) Skulle du ha intresse av att besöka en webbplats med Trends innehåll? varför/varför inte i så  
 fall?

21) Har du något mer att tillägga?


