
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--12/013--SE

Färg på tidskriftsomslag - en
studie om färgers betydelse på

Cosmopolitans omslag
Elin Partti

Malin  Åkesson

2012-05-31



LiU-ITN-TEK-G--12/013--SE

Färg på tidskriftsomslag - en
studie om färgers betydelse på

Cosmopolitans omslag
Examensarbete utfört i Grafisk Design och Kommunikation

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Elin Partti
Malin  Åkesson

Handledare Tomas Törnqvist
Examinator Dag Haugum

Norrköping 2012-05-31



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Elin Partti, Malin  Åkesson



Sammanfattning
 
En konsument blir ständigt påverkad av olika intryck i en butik där produkter slåss om uppmärksam-
het och försöker att särskilja sig från konkurrenter. En produkt som trängs med flera andra på butik-
shyllan är tidskrifter, där antal titlar på den svenska marknaden har ökat med 40 procent de senaste tio 
åren. 

Det har tidigare forskats kring vilka färger som sägs påverka människor i köpsituationer, så som att rött 
är en bra färg för att intressera en konsument, men detta betyder inte nödvändigtvis att det leder till ett 
köp. Vad är det då som intresserar konsumenten när det gäller färg? Vilka färger på ett tidskriftsomslag 
är det som intresserar en målgrupp mest respektive minst och varför är det så? Finns det ett samband 
mellan vilka färger som intresserar målgruppen och de färger som faktiskt leder till köp?   
 
Den här studien undersöker hur färg på tidskriftsomslag påverkar en konsument, både gällande as-
sociationer, känslor och köpbehov. Den tidskrift som varit i fokus för studien är Cosmopolitan, som 
befinner sig inom genren Livsstil för kvinnor, med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. Studien in-
nefattar en litteraturöversikt för att få veta mer om hur färg påverkar en konsument och vilket upp-
märksamhetsvärde en viss färg har. Vidare har skisser skapats som har varit grunden för diskussioner i 
de fokusgrupper som sattes ihop. 
 
Den analys som gjordes visar att målgruppen tyckte mest om följande färg och färgkombinationer på 
ett Cosmopolitanomslag: blå, gul, samt kalla och ljusa färger. De omslag som gjorde målgruppen mest 
intresserade av ett köp var följande färg och färgkombinationer: blå, blågula, gul, samt kalla och ljusa 
färger. Detta visar att studien fann ett samband mellan de färger som målgruppen tyckte bäst om och 
de färger som målgruppen även kunna tänka sig att köpa. 
 
De färger som målgruppen inte tyckte om var följande färg och färgkombinationer: röd, rödgrön, 
rödblå, grön, gulgrön och varma färger. De omslag som målgruppen var minst intresserade av att köpa 
var följande färg och färgkombinationer: röd, grön, rödblå, rödgrön och gulgrön. De omslag som 
målgruppen fann mest intressanta var följande färg och färgkombinationer: röd, rödblå, grön, gulgrön, 
samt varma och mörka omslaget. Vad som framgår är att användningen av rött på tidskriftsomslag 
fångar konsumentens intresse men att det inte skulle leda till köp, enligt fokusgrupperna för den här 
studien. Det är även tydligt att de färger som anses som mest intressanta inte är det målgruppen tycker 
om eller väljer att köpa. Likaså framgick det att målgruppen väljer det som känns bekant sedan innan.  
 
Nyckelord: färgkonnotation, uppmärksamhetsvärde, färg, tidskriftsomslag, Cosmopolitan 
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Abstract
 
A consumer is constantly influenced by the different impressions in a store where products compete 
for attention and try to differentiate themselves from competitors. A product that is crowded with 
several others on store shelves is magazines, and number of titles on the Swedish market have increased 
by 40 per cent over the past ten years. 

Previous studies show how colors are said to influence people in different situations, that red, for ex-
ample, is a good color to attract a consumer. This does not necessarily mean that it leads to a purchase. 
What is it that interests the consumer in terms of color? What colors on a magazine cover is of interest 
to an audience, most and least, and why is it so? Is there a connection between the colors that interest 
the target audience and the colors that actually lead to purchases? 
 
This study examines how the color of the magazine cover affects a consumer, both in terms of associa-
tions, emotions and buying needs. The magazine that has been in focus of the study is Cosmopolitan, 
targeting women aged 20-30 years, which is within the genre of Lifestyle for women. The study in-
cludes a literature review to learn more about how color affects a consumer’s attention and what value 
a certain color has. Furthermore, sketches had been created that has been the foundation of the focus 
groups who were assembled. 
 
The analysis made shows that the audience liked the following colors and color combinations on a 
Cosmopolitan cover: blue, yellow, cold and bright colors. The covers that made the audience most in-
terested in a purchase had the following color and color combinations: blue, yellow, blue-yellow, cold 
and bright colors. This shows that the study found a correlation between the colors that audience liked 
best with the colors that the target group also could consider buying. 
 
The colors that audience did not like was the following colors and color combinations: black, red-
green, blue-red, green, green-yellow and warm colors. The covers that the target group found least 
interesting to buy were the following colors and color combinations: red, green, blue-red, red-green 
and green-yellow. The covers that the target group found most interesting was the following colors 
and color combinations: red, blue-red, green, green-yellow, and warm and dark covers. What appears 
in the study is that the use of red on the magazine cover captures the consumer’s interest but it would 
not lead to purchase, according to the focus groups for this study. It is also clear that the colors that are 
considered to be most interesting is not in the target audience like or choose to buy. Another finding 
was that the target audience often choose what was most familiar to them.
 
Key words: color connotation, attention value, color, magazine cover, Cosmopolitan 
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1. Inledning

I inledningen beskrivs bakgrunden till det problem som legat till grund för den här studien. Kort därefter 
presenteras syftet samt de frågeställningar som studien ämnat svara på och avslutningsvis går det även att 
läsa om de avgränsningar som gjorts.  

 
1.1 Bakgrund 
En konsument blir ständigt påverkad av olika intryck i en butik där produkter slåss om uppmärksam-
het och att särskilja sig från konkurrenter. Det finns ett antal kända uppmärksamhetsfångare (attention 
grabbers) produkter kan använda sig av för att stå ut och synas lite extra. En av dessa uppmärksamhets-
fångare är färg. (Klimchuk & Krasovec, 2006)  
 
Det har tidigare forskats kring hur färger påverkar människor i köpsituationer, så som att rött ofta tar 
mycket uppmärksamhet (Luomala & Kaupinnen-Räsänen, 2010) men att en produkt får uppmärk-
samhet behöver inte alltid vara positivt eller leda till köp.  
 
En produkt som trängs med flera andra på butikshyllan är tidskrifter. Antal tidskrifter har ökat med 40 
procent på tio år och de flesta har överlevt genom hård nischning (Jais-Nielsen, 2004). Cosmopolitan 
är en tidskrift som befinner sig i genren Livsstil för kvinnor och konkurrerar med tolv andra tidskrifter 
enligt Sveriges Tidskrifter (2012a). Denna studie har undersökt vilka färger som Cosmopolitan bör 
använda på deras omslag för att intressera sin målgrupp, kvinnor i åldrarna 20-30 år. 
 
Enligt Jais-Nielsen (2004) är tidskriftsomslaget en av de viktigaste säljfunktionerna och ska spegla 
tidskriftens innehåll, vara igenkännbart, kunna identifieras och utlova något nytt och spännande. Trots 
detta är magasin inom samma genre lätta att förväxla då önskan att tillhöra är större än att sticka ut. 
Nummer efter nummer liknar varandra och är ofta utformade på samma vis, där den ena leende kvin-
nan avlöser den andra. Dock måste omslaget på något sätt se annorlunda ut för att visa att det är ett 
nytt nummer. Det handlar även om vana, att konsumenterna helt enkelt förväntar sig att ett magasin 
ska se ut på ett visst sätt. (Jais-Nielsen, 2004) 
 
Magasin är ofta uppbyggda på liknande sätt med glansigt papper, limbunden rygg, en leende tjej på 
omslaget, stor färgglad logga och många puffar. Större förlag, som ger ut mode-och livsstilsmagasin, 
brukar lyssna på mediebyråer som ger tips på vilka slags bilder, färger och puffar som säljer eftersom 
det är omslaget som ska fånga uppmärksamheten hos konsumenten. Vad som dock är säkert är att en 
bra form inte säljer ett dåligt innehåll mer än en gång, utan innehållet måste leva upp till det formen 
lovar. (Jais-Nielsen, 2004) 
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1.1.1 Cosmopolitan
Cosmopolitan är ett livsstilsmagasin för unga kvinnor i åldrarna 20-30 år. Magasinet grundades 2001 
och berör ämnen som skönhet, mode och relationer (Sveriges Tidskrifter, 2012b). Svenska Cosmopoli-
tan är en del av förlaget LRF Media och tidningen finns idag i över 100 länder och på 34 språk. Ma-
gasinet kommer ut tolv gånger per år och hade 145 000 läsare under 2011 (LRF Media, 2012; TNS 
SIFO, 2012). Cosmopolitans målgrupp beskrivs som unga kvinnor med en inkomst över medel, en 
utbildning på högre nivå och som antingen har ett fast jobb eller studerar. Det beskrivs även att typiska 
Cosmopolitanläsaren har flera intressen och en livlig fantasi (Sanoma Adverten, 2012). 
 
1.1.1.1 Överblick av Cosmopolitans nuvarande omslag
För att få en överblick av vilka färger Cosmopolitan använder sig av idag på sina omslag har en över-
blick gjorts, se figur 1.1. Olika omslag från 2011 har undersökts för att se vilka färger Cosmopolitan 
använder sig av under ett år och när på året dessa färger används. 

 
Figur 1.1: Cosmopolitans omslag 2011
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Ser man alla omslag i förhållande till varandra är det ljusa färger som dominerar på våren och som-
maren, medan det används mörkare nyanser mot vintermånaderna, mest gällande bakgrundsfärgen. 
De färger som använts på Cosmopolitans omslag under ett år är: blått, rosa, lila, gult, orange, vitt och 
svart.  
 
Blått i olika nyanser är förekommande på fyra av elva omslag, under februari, mars, juni och augusti. 
Vidare är rosa en färg som återkommer i olika nyanser på sex av elva omslag, under månaderna janu-
ari, juni, juli, september, november och december, samt även i detaljer i februari och augusti. Gult 
är den färg som användes minst på Cosmopolitans omslag under 2011. Gult syns endast i maj, då 
färgen används intensivt, samt på detaljer i september. Likt gult, används orange sparsamt. Färgen 
finns endast på ett av omslagen, i januari, och förekommer varken som dominerande eller detalj-färg 
på övriga omslag. Lila förekommer på två av de elva omslagen, i april och augusti, och används både 
som dominerande och detaljfärg. Vitt används också på Cosmopolitans omslag, men sparsamt. Två av 
elva nummer använder vitt som bakgrundsfärg, i mars och juli, och fyra av elva nummer använder vitt 
vid detaljer under månaderna februari, april, maj och december. Svart används som detaljfärg på alla 
omslag förutom i juli. 
 
1.2 Syfte 
Genom att titta närmare på färg, samt vilken betydelse det har för människor, har studien undersökt 
hur ett utvalt magasin kan använda sig av färg för att intressera en konsument. Den tidskrift som är 
i fokus för den här studien är svenska Cosmopolitan. Studien undersöker vilka färger som intresserar 
målgruppen mer än andra, varför det är just de färgerna som intresserar målgruppen samt vilka känslor 
färgerna frambringar. Utifrån detta är syftet med den här studien att undersöka vilka färger Cosmopoli-
tan ska använda sig av på sina omslag för att deras målgrupp, kvinnor 20-30 år, ska bli intresserade av ett 
köp. 

1.3 Frågeställning
Utifrån problemet och syftet har följande frågeställningar tagits fram: 
 
- Vilka färger tycker målgruppen, kvinnor 20-30 år, mest respektive minst om på ett tidskriftsomslag? 
 
- Vilka färger fångar intresset hos kvinnor inom Cosmopolitans målgrupp?
 
- Vilka färger på Cosmopolitans omslag gör målgruppen mest respektive minst intresserade av ett köp? 
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1.4 Avgränsningar  
Då tidskriftomslag består av flera grafiska element har studien avgränsats till ett av elementen: färg. 
Därför har teckensnitt, layout, bildmaterial, varumärke, logotyp, puffar eller liknande inte tagits i 
åtanke vid analysen.  
 
Köpsituationer har inte varit en del av studien eftersom en köpsituation består av flera olika faktorer 
som kan påverka målgruppen, så som stress, butiksmiljö och hur tidningen syns bland andra tidningar. 
Inte heller har konkurrensanalys gjorts, där Cosmopolitan jämförts med andra tidskrifter utan fokus 
har endast varit på färgval för Cosmopolitans omslag. 

1.5 Disposition 
Den primära målgruppen för den här studien är grafisk design-studenter, som har viss kunskap inom 
ämnet färg sedan tidigare. Den sekundära målgruppen är Art Directors och chefredaktörer på tidskrift-
er inom genren Livsstil för kvinnor.  
 
Metod: I detta avsnitt behandlas den metod som ligger till grund för studien samt mer information 
kring vad metoden innebär. Här förklaras även den litteraturstudie som gjorts, valet som lett fram till 
att använda skisser, följt av valet till varför fokusgrupper använts. Avslutningsvis beskrivs den analys-
metod som valts för studien samt en diskussion kring de källor studien använder.  
 
Teori: I detta avsnitt behandlas den teori som ligger till grund för studien och som senare kommer 
användas i analysen samt diskussionen. Avsnittet tar först upp en kort definition av färg och fortsät-
ter sedan med bland annat färgs olika betydelser, färgers uppmärksamhetsvärde och färgers säljbarhet. 
Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av de slutsatser som legat till grund för nästa steg i 
arbetsprocessen; framtagning av skisser.  
 
Framtagning av skisser: I detta avsnitt beskrivs framtagningsprocessen för de skisser som skapades för 
studien. Avsnitten tar upp varför skisserna har skapats, hur valet såg ut av de färger som använts gäl-
lande skisserna och avslutningsvis anledningen till varför just de färgerna valdes.   
 
Utförande av fokusgrupper: I detta avsnitt beskrivs de fokusgrupper som användes i studien. Avsnittet 
tar upp urval av testpersoner till fokusgrupperna, under vilka omständigheter fokusgruppstillfällena 
hölls samt hur själva testningen av skisserna gick till.  
 
Resultat av fokusgrupper: I detta avsnitt presenteras det resultat som fokusgrupperna gav. Avsnittet 
börjar med att resultatet för varje omslag var för sig presenteras och avslutas med ett resultat av när 
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alla omslag presenterade samtidigt. Avsnittet ligger till grund för nästa steg i arbetsprocessen; analys. 
Tillsammans med den teori som presenterats tidigare i studien jämförs denna med resultatet från detta 
avsnitt.  
 
Analys: I det här avsnittet jämförs teorierna med det resultat som fokusgrupperna gav. Här går det att 
utläsa vad som stämde överens och vad som skiljde sig gällande teori och empiri. Avsnittet ligger till 
grund för nästa steg i arbetsprocessen; slutsatsen.  
 
Slutsats: I det här avsnittet presenteras de huvudsakliga slutsatserna som studien lett fram till. I avsnit-
ten besvaras de frågeställningar som ställdes i början i studien.  
 
Diskussion: I diskussionen diskuteras för- och nackdelar med de val som gjorts under studiens gång. 
För att få ytterligare förståelse för studiens resultat och slutsatser, förklaras detta mer utvecklat i det här 
avsnittet. Avslutningsvis beskrivs förslag till fortsatt arbete, som ska fungera som inspiration för andra 
som ämnar att göra liknande studier.  
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2. Metod  

 
I det här avsnittet beskrivs den metod som använts och vilken slags analysmetod som varit i fokus för den 
data som samlats in. Avslutningsvis tar avsnittet upp en diskussion kring de källor som använts i studien. 
 
 
Till den här studien valdes kvalitativ metod för att undersöka och analysera problemet. Att använda 
kvalitativa metoder är mest lämpligt för denna typ av studie då den behandlar ett användarcentrerat 
ämne. En kvantitativ metod skulle varit bra att använda för att samla in ännu mer data för analys. 
Dock behövde studien avgränsas och genom att endast använda en kvalitativ metod begränsades stu-
dien till en rimlig nivå. Kvalitativa metoder ger även mer djuplodande och förklarade svar vilket i sig 
kräver mycket arbete med att tolka och analysera. För att hinna klart i tid prioriterades den kvalitativa 
metoden, vilket ledde fram till ett bättre resultat. 
 
Kvalitativa metoder är medel för att utforska och förstå innebörden av hur individer eller grupper 
tillskriver ett socialt eller mänskligt problem eller fenomen. Metoderna behandlar nya frågor och 
tillvägagångssätt och data samlas vanligtvis in genom att titta närmare på användarens erfarenhet eller 
användarmönstret. Utifrån denna data gör forskaren tolkningar av innebörden och kommer till slutsat-
ser. (Creswell, 2009) 
 
Studien började med att olika typer av litteratur studerades för att kunna läsa sig in på ämnen som färg 
och tidskrifter. Då studien handlar om vilka färger som fångar kvinnors intresse har ämnen som kon-
notation, färgers uppmärksamhetsvärde och färgers betydelse stått i fokus gällande litteraturen. För att 
få förståelse hur konsumenterna tänker och resonerar kring ett köp av en tidskrift, utifrån färgsättning 
av omslaget, har fokusgrupper använts. Fokusgrupper är ett lämpligt val att använda då både för- och 
nackdelar med objektet kan vägas mot varandra och flera åsikter kan yttras. För att undvika att fokus-
grupperna fokuserade på andra element än färg skapades skisser av existerande Cosmopolitanomslag, 
men där enbart färg låg i fokus.  

2.1 Litteratur 
För att få inblick i hur tidigare studier granskat närliggande problem har en litteraturstudie gjorts. 
Olika böcker och artiklar har genomsökts för att få olika vinklar på problemet. Gällande ämnet färg 
och färgkonnotation har Fisher och Zelanskis (2006) “Color” stått som främsta källa. Fisher och 
Zelanski (2006) tar upp grunden till vad färg är och även vad färger betyder för människan, både ur 
ett emotionellt och kulturellt perspektiv. De tar även upp hur tidigare studier behandlat dessa ämnen, 
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som till exempel Chiazzari (1998) som skriver att färg kan ge olika emotionella effekter på människor. 
Ytterligare litteratur som tar upp ämnen som färg och färgkonnotation och som använts för studien är 
Edwards (2006) “Om färg: Handbok och färglära”. Annan litteratur som också stått för mycket infor-
mation kring färg är Ambrose och Harris (2003) “The fundamentals of creative design”, där författarna 
hävdar att människors reaktioner på färg beror på kulturella associationer, trender, ålder och 
individuella preferenser.  Den litteratur som stått för information om hur människor tänker angående 
färger på förpackningar, samt hur människor läser av produkter, är artikeln “Exploring consumers’ 
product-specific color meanings” av Luomala och Kaupinnen-Räsänen (2010). Gällande litteratur kring 
tidskrifter, tidskriftsomslag och kommunikation har följande källor använts; “Tidskriftsdesign” av Jais-
Nielsen (2004), “Editorial Design - for print and electronic media” av Zappaterra (2007) och “Effektiv 
visuell kommunikation” av Bergström (2007).  
 
2.2 Skisser; “Comps”  
Comps, eller skisser, är visuella framställningar, ofta av en webbsida, som visar utseendet på gräns- 
snittet (inkluderat färg, teckensnitt, layout, logotyper, illustrationer och så vidare). Den grafiska 
designern eller agenturen som är ansvariga för den visuella aspekten tar fram flera olika variationer av 
gräns-snittet, vilket tillåter de som ska fatta ett beslut att välja den skissen som bäst stödjer det nu-
varande företagsinitiativet, förmedlar varumärket eller liknande. Vissa skisser använder sig av 
nonsenstexter, som till exempel Lorem Ipsum-text, som representerar texter och länkar på sidan. 
Skisser används främst för intern diskussion angående en webbsidas visuella design. De är ofta inte 
menade, eller lämpliga, för användbarhetstester eftersom användarna inte kan interagera med dem. 
(Snyder, 2003) 
 
Skisser blandas ofta ihop med pappersprototyper, vilket är en metod för att designa, skapa, testa, 
kommunicera och förfina användargränssnitt. För att en skiss ska få klassas som en prototyp krävs det 
att en användare ska kunna interagera med den (Snyder, 2003) 
 
Anledningen till att skisser har använts till studien, istället för att använda existerande omslag, var att 
innehållet, typografin eller modellen inte skulle ha betydelse för intrycket utan endast färgen. Genom 
att göra skisser kunde kontrollen över alla dessa element behållas och allt kunde regleras utifrån de 
slutsatser som togs efter litteraturstudien. Totalt skapades tolv stycken skisser som sedan låg till grund 
som diskussionsmaterial för fokusgrupperna. 
 
2.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupper består av en grupp människor som samlas under en begränsad tid och diskuterar fritt 
kring ett specifikt ämne, tillsammans med en moderator som ibland initierar samtalet med nya 
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aspekter kring ämnet i den mån som behövs. Ordet “fokus” betyder i detta sammanhang att det är ett 
specifikt ämne som diskuteras och som är bestämt av forskaren. Fokusgrupper kan ibland blandas ihop 
med gruppintervjuer, vilket inte är helt samma sak. Fokusgrupper definieras enligt följande: 
fokusgrupper är en forskarteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som 
bestämts av forskaren (Morgan, 1996 i Wibeck, 2010). Metoden används ofta inom 
marknadsundersökningssektorn, men är idag även en vanlig metod inom samhällsvetenskaplig forskn-
ing. (Wibeck, 2010) 
 
Metoden används för att antingen studera innehållet; det vill säga gruppens åsikter, tankar, attityder, 
uppfattningar och argument, eller den sociala interaktionen; huruvida gruppen resonerat i konsensus 
och enhetlighet eller om det uppstått konflikter. (Wibeck, 2010) 
 
Om metoden är lämplig beror på syftet och utformningen av studien, då det finns både för- och 
nackdelar med att använda fokusgrupper. En fördel är möjligheten att få fram data om sociala gruppers 
tolkningar, interaktioner, normer och värderingar och det är den sociala interaktionen som är källan 
till den data som samlas in (Morgan, 1997 i Wibeck, 2010). Vidare är ännu en fördel att olika åsikter 
som kommit fram genom fokusgrupper bidrar till bredare kunskap som kanske inte hade framkommit 
i enskilda intervjuer. (Halkier, 2010) 
 
Det finns dock även nackdelar med att använda sig av fokusgrupper. Det kan vara så att allas åsikter 
inte kommer fram eller att det kan uppstå konformitet och polarisering. Dock kan detta förekomma 
i alla sociala situationer, vilket inte gör det specifikt för just fokusgrupper. Något som också kan anses 
som en nackdel är att moderatorn kan ta rollen som “den styrande handen” och hindra öppenhet i 
diskussionen. (Halkier, 2010) 
 
Eftersom studien behandlar ett ämne som är subjektivt är det bra att få olika människors syn på 
problemet. Fokusgrupper valdes som metod då det kan leda till diskussioner och åsikter som intervjuer 
kanske inte kommit åt. En annan anledning till varför fokusgrupper valdes var hoppet om att 
testpersonerna skulle vara självgående inom fokusgruppen och komma fram till egna slutsatser för att 
undvika att moderatorn skulle påverka testpersonerna allt för mycket. En tanke med fokusgrupperna 
var att skapa en avslappnad miljö för att få fram så mycket åsikter som möjligt från testpersonerna.   
 
2.4 Analysmetod  
Enligt Creswell (2009) finns det en analysmetod som lämpar sig bra till kvalitativa studier och som 
ofta fungerar bra vid analys av material. Det är en linjär och hierarkiskt baserad metod som är indelad i 
sex olika steg.  
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Första steget handlar om att organisera och förbereda data för analys. Detta kan innebära 
transkribering av intervjuer, inscanning av material eller genom sortering och arrangering av data i 
olika grupperingar beroende på vilken slags information det är. Andra steget är att läsa igenom data 
och få en överblick över vad data handlar om. Tredje steget är en kodningsprocess. (Creswell, 2009). 
Det är en process som går ut på att organisera materialet klumpvis eller i segment för att kunna läsa av 
informationen lättare (Rossman & Rallis, 1998 i Creswell, 2009). Kortfattat går kodningsprocessen ut 
på att få en överblick över materialet genom att dela in segment i ämneslistor, för att sedan göra 
preliminära analyser för varje ämne. (Rossman & Rallis, 1998 i Creswell, 2009) Fjärde och femte 
steget handlar om att dela in data i teman och beskrivningar och att sätta ihop relaterade teman. Det 
sista och sjätte steget är då det dras slutsatser utifrån det material som samlats in. (Creswell, 2009) 
 
För den här studien har denna analysmetod modifierats för att passa studiens syfte bättre. Eftersom vis-
sa delar inte har varit anpassningsbara eller varit nödvändiga för studiens syfte har delar därför ändrats 
eller plockats bort helt. För den här studien har följande analysmetod använts: det har skett insamling 
av rådata på liknande sätt som Creswell (2009) beskriver vilket i sin tur har organiserats och förberetts 
för analys i form av summering av fokusgruppers åsikter och tankar. Vidare har summeringen lett till 
grupperingar av färger för att få bra överblick av vad varje färg och färgkombination betydde för test-
personerna. Dessa grupperingar har sedan använts för att tolka och komma fram till ett resultat och en 
slutsats. De delar från Creswells (2009) som plockats bort är steget att göra preliminäranalyser av varje 
ämneslista med innehållande segment. Istället har det steget modifierats att steget delvis hoppades över 
och fortsatte direkt med att sätta ihop data i relaterade ämnen för att sedan analyseras. Likt Creswell 
(2009) bestod de sista stegen av att dra slutsatser från materialet som samlats in och på så vis komma 
fram till ett resultat med studien.  
 
2.5 Diskussion kring källor  
En källa kan antingen vara skriftlig, muntlig eller materiell. Skriftlig i form av böcker, protokoll eller 
tidningar, muntlig i form av intervjusvar, uttalanden eller offentliga tal, eller materiell i form av bygg-
nader eller fotspår. Att vara källkritisk handlar om att värdera källor och bedöma deras trovärdighet. 
Källkritik begränsas endast till människor och mänskliga aktiviteter och berör alltså inte natur-
vetenskapliga ämnen. (Thurén, 2005) 
 
Det finns några källkritiska principer för att avgöra en källas trovärdighet. En källa ska visa på äkthet, 
vara oberoende, det ska finnas en tendensfrihet och ett tidssamband, vilket är baserat på hur lång tid 
det är mellan en händelse och källans berättelse. Äkthet baseras på att källan är det den utger sig för 
att vara och inte en förfalskning. Hur detta avgörs går antingen att se genom att jämföra med andra 
källor eller rådfråga experter. Källan ska även vara oberoende, alltså stå för sig själv och inte vara en 
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avskrift eller ett referat av en annan källa. Det ska även finnas en tendensfrihet och inte finnas skäl att 
misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten baserad på politiska, personliga eller ekonomiska 
intressen. (Thurén, 2005)
 
Thurén (2005) skriver även om detaljer som påverkar trovärdigheten. Ledande frågor är ett exempel på 
vad som kan förvränga sanningen och det är viktigt att låta den som intervjuas först få prata fritt, för 
att inte påverka allt för mycket. Likaså tar Thurén (2005) upp rädsla, tvång och anpassning som en del 
som kan påverka. Intervjuas flera personer samtidigt finns det risk att personer väljer sina ord varsamt 
för att försöka passa in eller inte trampa någon på tårna. Detta kan ske medvetet eller omedveten men 
är något som direkt påverkar trovärdigheten. Även tradering kan vara ett problem, vilket betyder att 
något gått i flera led. Man brukar skilja på primär- och sekundärkällor, där primär är huvudkällan och 
den sekundära har traderats. Den primära källan är mer trovärdig än den sekundära. (Thurén, 2005) 
 
De litteraturkällor som valts för den här studien anses vara korrekta och trovärdiga, beroende på att de 
jämförts med liknande källor och dessa har visat på samma resultat. Några av litteraturkällorna in-
nehåller ibland hänvisning till andra källor, vilket i detta fall anses som en sekundärkälla. Detta kan 
påverka källans äkthet eftersom tradering kan ha uppstått (Thurén, 2005). Dock anses sekundärkäl-
lorna som pålitliga då de bekräftas av andra primärkällor.   
 
Ledande frågor, rädsla, tvång och anpassning är detaljer som kan ha påverkat fokusgruppernas äkthet 
gällande de diskussioner som hölls i fokusgrupperna. Detta leder till att det finns en risk att de tester 
som gjorts inte representerar det fokusgrupperna egentligen tycker vilket leder fram till ett felaktigt 
resultat. Det är dock svårt att avgöra ifall fokusgrupperna i denna studie har svarat ärligt eller inte, 
därför är det ibland osäkert om äktheten påverkas. För att undvika detta sattes fokusgrupperna ihop 
baserat på tidigare bekantskap och på så vis var bekväma i varandras sällskap.  
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3. Teorier om färg 

I det här avsnittet presenteras olika teorier kring färg, för att läsaren ska få en inblick av hur färg uppfattas 
och påverkar människor. Vidare är teorierna grund för de skisser som skapats, som sedan använts i de fokus-
grupper som hölls. Teorierna har även använts för den analys som gjorts som sedan lett fram till en slutsats 
för studien.  

3.1 Färg 
Fysiker förklarar färg som en funktion av ljus. Energi från solen innehåller olika “energipaket” som rör 
sig som elektromagnetiska vågor och det uppstår färg när dessa vågor studsar mot och sedan från ett 
föremål. Beroende på vilken våglängd den elektromagnetiska vågen har bildas det olika färger. Röd är 
den färg som har längst våglängder och violett är den färg som har kortast våglängder. 
(Fisher & Zelanski, 2006) 
 
Inom färgteori finns tre pigmentfärger, röd, blå och gul, så kallade primärfärger, som inte kan blandas 
fram av andra färger och som är grunden till alla övriga färger. Blandas dessa färger bildas sekundär-
färgerna orange, grön och violett. Blandas sedan dessa sekundärfärger med primärfärgerna bildas 
tertiärfärgena rödviolett, rödorange, gulorange, gulgrön, blågrön samt blåviolett. Dessa tolv nyanser 
(hue) skapar ett färghjul (se figur 3.1). Mellan dessa nyanser skapas nya toningar allteftersom närlig-
gande färger blandas. Det är även möjligt att blanda färger som inte är närliggande utan som till 
exempel ligger mitt emot varandra i färghjulet. Dessa tenderar dock att gå mot det kromatiskt grå 
hållet. Till vilken grad färgen blir grå kallas mättnad (saturation). Ju högre mättnad desto klarare och 
starkare blir färgen. En tredje faktor som påverkar en färgs utseende är valör (value), som även är känt 
som ljushet (brightness). Denna faktor behandlar hur mycket ljus eller mörker en färg har och ju högre 
värde en färg har desto ljusare är den. (Fisher & Zelanski, 2006)

Figur 3.1: Färghjul
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3.2 Färgers betydelse 
Reaktionen på och betydelsen av färg beror på kulturella associationer, trender, ålder men även på 
individuella preferenser. Betydelserna kan variera rejält och är ofta motsägande. Röd kan till exempel 
stå för virilitet, sexuell upphetsning, passion, kärlek och värme men samtidigt fara, aggression, krig, 
varning och otålighet. I Ryssland står röd för revolution och frihet, medan i Kina bär bruden rött på 
bröllop och i Indonesien är rött en oskuldsfärg. (Amrose & Harris, 2003; Bergström, 2007; Edwards, 
2006; Chiazzari, 1998, i Fischer & Zelanski, 2006) 
 
Färgen blå däremot kan stå för till exempel respekt, längtan, lugn, fred, makt, hopp och tro men 
samtidigt stå för kallt, deprimerande, sorg och melankoli. Både inom hinduismen och judendomen är 
färgen blå helig medan den i Kina står för odödlighet. Blå är den färg som anses som den mest ”säkra” 
färgen världen om. (Amrose & Harris, 2003; Bergström, 2007; Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i 
Fischer & Zelanski, 2006; Zappaterra, 2007) 
 
Vidare associeras vitt med oskuld, renhet och bröllop i västvärlden medan det associeras med sorg och 
död i östvärlden. Andra associationer är fred, lycka och rikedom men även feghet, sterilitet och tristess. 
(Amrose & Harris, 2003; Bergström, 2007; Edwards, 2006; Fischer & Zelanski, 2006; Zappaterra, 
2007) 
 
Färgen gul däremot står ofta för glädje, solsken, vänskap och optimism men kan även stå för falskhet, 
avundsjuka, svek och förräderi. Inom hinduism är den saffransgula färgen helig. (Amrose & Harris, 
2003; Bergström, 2007; Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i Fischer & Zelanski, 2006) 
 
Till skillnad från gul är svart en färg som kan vara sexig, skyddande, feminin och spännande men även 
deprimerande, hotfull och tråkig. I västvärlden står svart för död, sorg och ondska medan den i det 
gamla Egypten stod för liv och välfärd. (Bergström, 2007; Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i Fischer 
& Zelanski, 2006; Zappaterra, 2007) 
 
Natur, fred, lugn och ekologi är begrepp som ofta förknippas med färgen grön men färgen kan även 
stå för sjukdom, avundsjuka och svartsjuka. I Frankrike har den gröna färgen negativa konnotationer. 
(Amrose & Harris, 2003; Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i Fischer & Zelanski, 2006; Zappaterra, 
2007) 
 
Orange förknippas ofta med ett lätt sinne, energi, kreativitet och glädje men kan även stå för bristande 
allvar och odygd. (Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i Fischer & Zelanski, 2006; Zappaterra, 2007) 
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Rosa är däremot en färg som ofta associeras med sötma, lugn och vänlighet. I och med att små flickor 
ofta får bära den rosa färgen gör att den även kopplas till lätta sinnesstämningar och kvinnlighet. 
(Amrose & Harris, 2003; Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i Fischer & Zelanski, 2006) 
 
Slutligen är färgen grå en färg som ofta står för depression, dysterhet, osäkerhet och åldrande men kan 
även stå för självständighet, praktiskt och måttlighet. (Edwards, 2006; Chiazzari, 1998, i Fischer & 
Zelanski, 2006) 
 
3.3 Färgers påverkan
Färger kan användas för att uttrycka känslor och de kan även framkalla känslor. På så sätt påverkar 
färger oss emotionellt och psykiskt, men kan även ge fysiologiska effekter. Varma färger, så som röd, 
orange och gul, skapar mer adrenalin i kroppen samt ökar blodtryck, andning och kroppstemperatur. 
Kalla färger däremot, så som blå och grön, sänker takten på hjärtslagen, sänker kroppstemperaturen 
samt slappnar av musklerna. (Fisher & Zelanski, 2006) 
 
Människor i allmänhet brukar uppfatta röd som en varm färg eftersom den förknippas med solen och 
blå som en kall färg. Färger skapar även stämning hos människor. Lätta, glada färger som rött och gult 
skapar en upprymd stämning medan mörka färger som blått och grönt ger helt andra signaler. (Berg-
ström, 2007) 
 
Mer detaljerat beskrivs röd som en färg som stimulerar hjärtat hos människor. Rosa är en lugnare 
färg som hjälper musklerna att slappna av. Gul är den färg som stimulerar hjärnan och nervsystemet 
samt ger mental vakenhet. Färgen grön påverkar hjärtat och främjar avslappning, vilket även blått gör 
eftersom det sägs ge en kylande och lugnande effekt samt sänker blodtrycket. En blandning mellan blå 
och grön sägs lugna nerver. Violett är en färg som påverkar hjärnan och har kylande effekter. (Fisher & 
Zelanski, 2006) 

3.4 Färgers uppmärksamhetvärde
Enligt Bergström (2007) finns det funktionell och icke-funktionell färg. Funktionell färg stödjer och 
förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktioner medan icke-funktionell färg bara är ett 
kosmetiskt tillägg för att förföra. Vidare är funktionell färg till för att attrahera och en färgbild både 
attraherar och griper tag i mottagaren, likaså stora grafiska element i starka, avvikande färger. Det gäller 
att dessa färger är relevanta och inte motstridiga eftersom detta då istället kan förvirra mottagaren. 
Visocky O’Grady (2008) skriver att färgkontrast är det som skapar det starkaste intrycket.  
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Färger är aktiva på olika sätt. Gult strävar mot åskådaren och strålar utöver alla gränser medan blått 
drar sig undan likt en snigel. Grönt är en passiv färg som känns rofylld och representerar jämnvikt och 
rött är livlig och har en behärskad kraft och rörelse i sig. (Bergström, 2007) 
 
Bergström (2007) berättar även om viskade, talade, skrikande och kompletterande färger. Viskade 
färger är en kombination av två färger som befinner sig inom samma kvadrant av färghjulet. Dessa 
skapar en harmonisk enhet eftersom de går ton i ton. Talande färger är en kombination av två färger 
från närliggande kvadranter. Dessa ger en vital kontrast till varandra och skapar ett livligt intryck. 
Skrikande färger är kombination av två färger från motsatta kvadranter och skapar mycket stor färg-
kontrast. Det kan tillföra mycket till det visuella uttrycket men kan också ge ett skrikigt och 
oprofessionellt intryck. Det finns även komplementfärger, vilket är rött och grönt, blått och orange, 
violett och gult. Det finns delade meningar kring komplementfärger, då vissa hävdar att dessa färger 
tillsammans skapar harmoni medan andra hävdar motsatsen. (Bergström, 2007) 
 
3.5 Människors uppfattning om färg 
Personers uppfattning om färg är visserligen individuell men kan även delas med andra. I en under-
sökning från 1996 fick testpersonerna titta på tio färger och sedan rangordna dem hur väl de tyckte om 
dem. Färgerna som ingick i testet var vit, rosa, röd, gul, blå, lila, grön, brun, svart och grå. 
Resultatet visade att blå var den mest omtyckta färgen samt att testpersonerna var mer positivt inställda 
till de ljusa färgerna så som vit, rosa, röd, gul, blå, lila och grön, än de mörka så som brun, svart och 
grå (Hemphill, 1996). Produkter med blå bakgrund är mer omtyckta än produkter med röd bakgrund,  
men produkter med röd bakgrund väcker mer känslor (Chattopadhyay, Dahl, Gorn, & Yi, 1997).  
 
En studie från 1999 visar även den att blå är den mest omtyckta färgen bland testpersonerna. Denna 
studie visade även att orange och gul var de minst omtyckta färgerna. Av studien framgick även att 
kalla färger föredrogs över varma färger, att färger med hög mättnad föredrogs över färger med låg 
mättnad samt att starka färger föredrogs över dova färger. (Crozier, 1999) 

3.6 Färgers “säljbarhet” 
Genom undersökningar har ett antal slutsatser dragits kring vilka färger som säljer bäst. När det gäller 
tidskriftsomslag är det fastlagt att röd är den färg som säljer mest (Klanten, 2010), samt att gul är en 
impopulär färg att använda (Zappaterra, 2007). Klanten (2010) menar även att svart och grön bör 
undvikas på omslag då dessa inte säljer speciellt bra. Genom att använda svart på ett omslag bildas det 
som ett svart hål i tidningsstället, vilket är negativt (Klanten, 2010). Genom marknadsundersökningar 
visas det även att gröna omslag säljer dåligt, medan blå omslag säljer bra (Jais-Nielsen, 2004). 
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I en studie av Loumala och Kaupinnen-Räsänen (2010) framkom det att starka, ovanliga och varma 
färger på produkter är de färger som får mest uppmärksamhet. Vidare ökar uppmärksamheten med 
graden av färgavvikelse. Ju ovanligare färg för produkten desto mer uppmärksamhet. (Loumala & 
Kaupinnen-Räsänen, 2010) 
 
När en konsument ska köpa en produkt, till exempel en chokladkaka, letar konsumenten i minnet 
efter den färgkombination som var på den goda chokladkakan konsumenten köpte senast. Människor 
köper gärna sådant de känner till och vet är bra och med hjälp av färg kan dessa produkter hittas. 
(Loumala & Kaupinnen-Räsänen, 2010)  
 
3.7 Tidskriftsdesign
Ett tidskriftsomslag är likt all annan grafisk design uppbyggd av element. Omslagets grafiska element 
är logotyp, puffar, omslagsbild, streckkod, baksida och rygg. Omslaget ska sälja tidskriften och i en 
större butik har omslaget bara någon sekund på sig att fånga en åskådares uppmärksamhet. Det första 
som åskådaren lägger märke till är omslagsbilden och den visuella helheten, efter det upptäcks namnet 
och den största puffen på tidskriften. (Jais-Nielsen, 2004)  
 
Tidigare marknadsundersökningar visar på vad som säljer bra och inte säljer bra. Det som gör att 
åskådare köper en tidskrift är bland annat att denna är bekant med tidskriften sedan innan, känner 
igen och är intresserade av personen på omslaget, omslagsbilden symboliserar ett ämne som denne är 
intresserad av eller att omslaget är nytt och spännande formgivet. Rent generellt är det kändisar och 
naket som är det som säljer bäst. Det finns både marknadsundersökningar och spekulationer kring vad 
som fungerar bra och mindre bra gällande tidskriftsomslag, till exempel att svartvita bilder och gröna 
omslag inte är populärt medan blåa omslag är positivt och att ögonkontakt är ett måste. (Jais-Nielsen, 
2004)  

3.8 Sammanfattning av teorier
Hur människor påverkas av färger beror på kulturella associationer, trender, ålder och preferenser vilket 
gör att betydelsen varierar beroende på vem det är som läser av färgerna. Vad som dock anses vara 
den mest “säkra” färgen att använda världen om är blått. Enligt de undersökningar som gjorts är blått 
den färg som flest tycker om tillsammans med ljusa färger så som vit, rosa, röd, gul, lila och grön och 
produkter med blå bakgrund var mer populär än produkter med röd bakgrund. Trots detta uppfattas 
blått ofta som en kall färg som inte ger något livligt intryck och som drar sig undan.  
 
Färger är aktiva och påverkar människor emotionellt och psykiskt. Varma färger som rött, orange och 
gult, skapar adrenalin, ökar blodtrycket, andningen och kroppstemperaturen. Kalla färger som blått 
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och grönt sänker takten på hjärtslagen och kroppstemperaturen samt drar ned arbetstempot. 
Människor tenderar att tycka mer om kalla färger framför varma, dock får varma färgerna mer upp-
märksamhet än kalla. Vidare är människor benägna att välja att köpa det som de känner igen och är 
bekanta med sedan innan. 
 
Det finns även viskande, talande, skrikande och kompletterande färger, som skapar olika uttryck. 
Viskande färger skapar en harmonisk enhet, talande färger skapar kontrast, skrikande färger skapar 
väldigt stor färgkontrast och kompletterande färger skapar antingen harmoni eller motsatsen.  
 
Gult och grönt är färger som är impopulära att använda på tidskriftsomslag. Upprepningvis sägs det att 
grönt inte fungerar på tidskriftsomslag. Vad som sägs sälja bra är röda och blå omslag. 
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4. Framtagning av skisser 

Det här avsnittet berättar hur framtagningsprocessen såg ut för de skisser som använts i studien. För att 
läsare ska förstå varför skisserna fick det utseende som de fick, förklaras därför de val som gjordes samt varför 
dessa val gjordes.  

 
Till de fokusgrupper som hölls skapades skisser för att ta bort fokus från annat än just färg, eftersom 
det var färgen deltagarna skulle fokusera på. Dock var det önskvärt att skapa skisserna så likt ett verk-
ligt omslag som möjligt, eftersom fokusgrupperna inte skulle bli låsta av att omslaget såg ut som just 
skisser. Därför har forskarna behållit en verklig omslagsbild från ett verkligt omslag men bytt ut alla 
rubriker och puffar till Lorem Ipsum-text.  
 
De färger som valdes till skisserna berodde på den slutsats som togs efter litteraturstudien. Beroende 
på studiens tidsbegränsning har inte alla färger i olika kombinationer kunnat testas utan vissa färger 
och färgkombinationer har fått utebli. De färger som främst testades med hjälp av skisser var följande: 
grönt, blått, rött, gult och då dessa i nyanser som var klara och kändes mest “typiska” för färgen. Grönt 
eftersom det anses som en olämplig färg på tidskriftsomslag, blått för att den uppskattas av många 
och anses som en “säker” färg världen om, rött för att den väcker uppmärksamhet samt anses vara en 
bra färg att använda på produkter och gult eftersom även den färgen anses vara olämplig på tidskrift-
somslag.  
 
Vidare skapades även kombinationer av dessa färger som också testades. Rött och blått eftersom både 
rött och blått sägs vara två bra färger att använda på tidskriftsomslag. Gult och grönt eftersom gult och 
grönt sägs vara två dåliga färger att använda på tidskriftsomslag. Grönt och rött samt blått och gult  
eftersom båda kombinationerna innehåller en bra och en dålig färg. Det skapades även ett ljust och ett 
mörkt omslag samt ett varmt och ett kallt omslag. Detta eftersom ljusa färger anses vara mer uppskat-
tade än mörka färger samt att kalla färger sägs föredras framför varma färger. 
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5. Genomförande av fokusgrupper 

I det här avsnittet förklaras hur de fokusgrupper som använts i studien sattes ihop. Läsaren får veta vilken 
målgrupp som valdes ut, hur långt varje fokusgruppstillfälle var och hur upplägget såg ut för varje fokus-
gruppstillfälle.  

 
Tre fokusgrupper sattes ihop utifrån den målgrupp som Cosmopolitan har, det vill säga kvinnor mellan 
20-30 år. Alla var bekanta med Cosmopolitan sedan innan men bara hälften brukade köpa tidningen 
(Se bilaga 1). Upplägget såg likadant ut för alla tre fokusgrupper och varje tillfälle höll på i cirka 30 
minuter där alla tre fokusgrupper fick samma frågor att diskutera kring. Hur länge fokusgruppen var-
ade berodde på hur utvecklade svar testpersonerna gav. Varje fokusgrupp dokumenterades via filmning 
och att anteckningar fördes under hela tillfället.  
 
En av fokusgrupperna bestod av tre kvinnor medan de resterande två bestod av fyra kvinnor i varje 
grupp, alla i åldern 20-30 år och utan grafisk designutbildning eller liknande. Alla i fokusgruppen 
fick möjlighet att prata, diskutera och kommentera fritt gällande de skisser som togs fram för den här 
studien.  
 
Fokusgrupperna höll till i en skolsal där testpersonerna fick sitta runt ett bord med skisserna framför 
sig. Moderatorn och sekreteraren satt en bit ifrån bordet. Testpersonerna blev först presenterade för en 
skiss i taget som bara bestod av en färgskala vardera (se Bilaga 2).  Först ut var rött, följt av blått, grönt 
och gult. Vidare presenterades skisserna som består av två färgskalor; rött och blått, gult och grönt, 
grönt och rött, och blått och gult. Därefter presenterades skisserna med ljusa respektive mörka färger 
samt varma respektive kalla färger. Denna gång presenterades det ljusa och mörka omslaget samtidigt. 
På samma sätt visades även den varma och kalla omslaget samtidigt. Detta för att kunna dra jämförel-
ser och paralleller mellan dessa omslag. Till sist lades alla prototyper ut och kunde diskuteras av fokus-
grupperna.  
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6. Empiri

 
I det här avsnittet beskrivs svaren som fokusgrupperna gav och därmed resultatet. Först beskrivs varje omslag 
var för sig med svaren från fokusgrupperna och avslutningsvis resultat för alla omslag presenterade samtidigt. 
För mer utvecklande svar från testpersonerna i fokusgrupperna, se bilaga 3.  

 
6.1 Resultat av blå omslaget
Majoriteten av testpersonerna var positiva till det blå omslaget. De associationer som fokusgrupperna 
fick var sommar, strand, vatten, fräscht, neutralt, lugnt, skönt, vårnummer, sensuellt, bikinimode 
och liknande. Dock fann några testpersoner det blå omslaget för vardagligt och att det inte gav något 
intryck. Majoriteten av testpersonerna skulle köpt omslaget.

 
     Figur 6.1: Blå omslaget
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6.2 Resulat av röda omslaget 
De associationer fokusgrupperna fick kring det röda omslaget var jul, rock, kärlek, sexigt, porrigt, 
tatueringstidning, rockabilly och varm känsla. Dock var åsikterna kring omslaget något spridda. En 
av fokusgrupperna tyckte inte om det, skulle heller inte köpa det och ansåg inte att det skulle fungera 
i verkligheten. Däremot skulle det synas och sticka ut, men inte nödvändigtvis leda till köp, enligt 
fokusgruppen. Några andra testpersoner tyckte att omslaget var intressant, men att det var aningen för 
rött. Kombinationen rött och svart upplevdes även som väldigt hård. Fokusgrupperna var någorlunda 
överens om att det röda omslaget inte kändes som Cosmopolitans stil och att Cosmopolitan ger ett 
mer gulligt intryck och använder mer pastellfärger.  
 
I relation till det röda omslaget var det blå omslaget mest omtyckt, dock fanns det några testpersoner 
som var mer intresserade av det röda omslaget eftersom det påminde dem mer om ett tjejmagasin än 
det blå omslaget.

    
     Figur 6.2: Röda omslaget 
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6.3 Resultat av gröna omslaget 
Det gröna omslaget fick även det blandade reaktioner. En fokusgrupp tyckte om det, även om det 
kändes mindre som ett modemagasin än det blå. En annan tyckte inte om det och skulle inte köpa det, 
även om de tyckte om det mer än det röda. Den tredje fokusgruppen ansåg att den gröna omslaget 
inte var så “tjejigt”, men att det var fräckare än det blå. Dock kändes inte omslaget som Cosmopolitan, 
utan snarare som en hälsotidning. De associationer fokusgrupperna fick gällande det gröna omslaget 
var vår, skog, billigt, annorlunda, hälsosamt, lummigt och lugnt. 

     Figur 6.3: Gröna omslaget
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6.4 Resultat av gula omslaget
Associationerna till det gula omslaget var främst att det påminde om sommar och vår samt att det var 
ett väldigt typiskt Cosmopolitan-omslag. Dock gav det även associationer om glamourtidningar så som 
Moore, men även musiktidningar. Två fokusgrupper var väldigt positivt inställda till detta omslag och 
skulle köpa det. Dock var en fokusgrupp mer skeptisk, och ansåg att omslaget skulle se mindre ut som 
en glamourtidning om modellen inte stod i underkläder utan om Cosmopolitan istället använt sig av 
en ansiktsbild. Då var de mer positivt inställda till att köpa tidningen.

 

     Figur 6.4: Gula omslaget 
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6.5 Resultat av rödblåa omslaget
De associationer fokusgrupperna fick kring det rödblåa omslaget var 50- och 60-talet, England, USA, 
pinuppaktigt, seglartema, badsäsong och bikinis och en av testpersonerna fick även känslan av jul. 
Majoriteten tyckte att omslaget var tilltalande men att kombinationen av blått och rött var svår. Texten 
var svår att läsa på grund av färgkombinationen samt att det var för stor kontrast mellan blått och rött. 
Dock upplevde en av testpersonerna detta som någonting positivt och att det var enkelt att se 
skillnaderna medan majoriteten fann det svårt att läsa. Två av fokusgrupperna var osäkra på om 
omslaget hade fungerat i verkligheten medan den tredje upplevde det som att omslaget skulle fungera 
på riktigt. Gemensamt för alla tre fokusgrupperna var att de såg de röda elementen före de blåa. 
 

     Figur 6.5: Rödblåa omslaget 
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6.6 Resultat av gulgrön omslaget 
Den gulgröna omslaget tyckte fokusgrupperna till stor del var fräscht och det förde tankarna till cit-
rusfrukter, djungel, exotiskt, vår och strand.  En fokusgrupp tyckte att texten var lätt att läsa i denna 
färgkombination, medan en annan grupp upplevde att textmängden ökade med denna färgsättning. 
Två fokusgrupper var skeptiska till omslaget och skulle inte köpa det, medan den tredje fokusgrup-
pen tyckte om det och skulle köpt det. En grupp ansåg att det rödblåa omslaget var bättre, men att 
kombinationen grön och gult fungerade men att den gröna var för stark. En annan fokusgrupp tyckte 
dock att detta omslag var skönare för ögat att titta på än det rödblåa. Två fokusgrupper såg de gröna 
elementen först, medan den tredje fokusgruppen såg de gula elementen först.  
 

     Figur 6.6: Gulgröna omslaget
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6.7 Resultat av blågula omslaget 
De associationer fokusgrupperna fick kring det blågula omslaget var Sverige, sommar, midsommar, 
klassiskt, sol, behagligt, fint, fräsch och liknande. Majoriteten av testpersonerna tyckte om omslaget 
och trodde även att det skulle fungera i verkligheten. Två av testpersonerna var dock negativa eftersom 
färgerna upplevdes som för starka och en tyckte att det påminde för mycket om en utvikningskalender 
och dessa skulle därför inte heller köpa omslaget. Alla tre fokusgrupper såg de gula elementen före de 
blå. 

 

     Figur 6.7: Blågula omslaget 

   



31

6.8 Resultat av rödgröna omslaget
Fokusgrupperna var enade om det rödgröna omslaget. Alla testpersoner fick associationer kring 
tomten, jul, mistlar och någon tyckte även att omslaget var “porrigt”. Alla var överens om att de inte 
tyckte om omslaget och att ett sådant omslag inte skulle fungera någon annan månad än i december 
kring jul samt att det inte kändes som en modetidning. Bortsåg de från just associationerna kring jul 
och bara fokuserade på själva färgkombinationen upplevdes kombinationen som jobbig att titta på 
men att den var behagligare än det rödblåa omslaget. Vissa testpersoner ansåg ändå att kombinationen 
kanske skulle fungera ifall det hade använts ljusare nyanser av färgerna. Gällande vilken av färgerna 
fokusgrupperna såg först var de osäkra. Ungefär hälften såg gröna element före de röda och resterande 
såg de röda elementen före de gröna. 

     Figur 6.8: Rödgröna omslaget
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6.9 Resultat av ljusa och mörka omslaget
När fokusgrupperna fick se det ljusa och mörka omslagen samtidigt tyckte samtliga grupper om båda 
omslagen. Dock associerade grupperna det mörka omslaget med herrtidningar så som Café samt 
tatueringstidningar. Däremot tyckte de att det var roligare eftersom det var ovanligare och att det skulle 
sticka ut ur mängden. Det ljusa omslaget associerade fokusgrupperna med Cosmopolitan och typiska 
tjejtidningar. De tyckte att omslaget var väldigt klassiskt Cosmopolitan samt att det var lättsamt och 
kvinnligt. Majoritet av de deltagande skulle köpt det ljusa omslaget om det var en 
Cosmopolitantidning det handlade om. Dock skulle två personer köpa det mörka då det ljusa kändes 
för flickigt för deras smak. En kommentar kring köp var att personen i fråga hade tittat först och 
längre på det mörka omslaget men till slut valde att köpa det ljusa. I detta fall såg de flesta deltagande 
det ljusa omslaget först. Dock var en kommentar att bland andra tidningar skulle den ljusa vara en i 
mängden då detta är ansågs som ett typiskt tidskriftsomslag. 

  Figur 6.9: Ljusa och mörka omslaget
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6.10 Resultat av varma och kalla omslaget
Reaktionerna kring det varma omslaget och det kalla omslaget var liknande i alla tre fokusgrupperna. 
Majoriteten upplevde det kalla omslaget som det bättre och att det kändes mer som Cosmopolitan. 
En fokusgrupp fick associationer kring att det kalla omslaget kändes hälsosamt, fräscht och somrigt. 
En annan fokusgrupp upplevde det kalla omslaget som just kallt, isigt och vintrigt och att det varma 
omslaget representerade sommar. Övriga tankar kring det varma omslaget var att det kändes mer som 
en löpsedel eller affisch och gav associationer om skvallertidningar. Färgkombinationen på det varma 
omslaget tycktes även påminna mer om en tidning med en mer mogen målgrupp så som tidningen 
Tara eller Mama, men även om tidningen Café som är mer av en herrtidning. Vilken omslag fokus-
grupperna såg först varierade något men majoriteten upplevde att de såg det kalla omslaget före det 
varma omslaget. Det kalla omslaget var även det omslag de skulle kunna tänka sig att köpa men att det 
varma var stack ut än det kalla.  

  Figur 6.10: Varma och kalla omslaget

 
6.11 Resultat av alla omslag
När fokusgrupperna fick se alla omslag samtidigt ansåg en fokusgrupp att de omslag med gul bakgrund 
var de som syntes mest. En annan fokusgrupp tyckte det gröna omslaget samt det mörka omslaget. 
Den tredje fokusgruppen ansåg att det blågula omslaget samt det rödgröna omslaget var de som de såg 
först. 

De omslag som fokusgrupperna tyckte mest om när de fick se alla omslag samtidigt var det kalla 
omslaget, det ljusa omslaget och det gula omslaget. De omslag som fokusgrupperna tyckte minst om 
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var det varma omslaget, det rödgröna, det mörka samt det rödblåa omslaget. Även om fokusgrupperna 
tyckte om det mörka omslaget till viss del tyckte de inte om det som ett Cosmopolitanomslag. 

De omslag som fokusgrupperna ansåg som mest Cosmopolitan var det kalla omslaget, det blå omsla-
get, det ljusa omslaget samt det gula omslaget. De omslag som ansågs som minst Cosmopolitan var det 
mörka omslaget, det varma omslaget, det rödgröna omslaget samt det blågula omslaget. 

Det omslag som flest skulle köpa var det ljusa omslaget, då detta kändes som ett redan existerande 
Cosmopolitanomslag och det kalla omslaget var en stark tvåa. 
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7. Analys 

I det här avsnittet jämförs den data som tagits fram, med hjälp av de fokusgrupper som hölls, med de teorier 
som tagits upp tidigare i studien. Teorier ställdes mot det resultat fokusgrupperna gav, vilket i sin tur har 
analyserats och lett fram till slutsatser som presenteras i slutet av studien.  

 
Genom att titta på det resultat som fokusgrupperna gav går det utläsa att alla testpersoner varit 
någorlunda enade kring sina konnotationer kring de olika omslagen. Många av de associationer test-Många av de associationer test-
personerna fick återkom i alla tre fokusgrupperna. Jämförs dessa associationer med litteraturteorin visar 
det att vissa konnotationer stämmer överens medan andra skiljer sig.  
 
7.1 Analys av röda omslaget 
Gällande färgen röd var fokusgrupperna enade kring associationer om vad färgen gav för känslor och 
tankar kring kärlek och passion stämmer överens gällande vad litteraturen säger att rött framkallar. 
Enligt Klanten (2010) är rött den färgen som sägs vara bäst lämpad att använda på produkter, vilket 
inte stämmer helt överens med vad fokusgrupperna tyckte. En av fokusgrupperna tyckte inte om 
omslaget och ansåg att mängden rött var störande, vilket många testpersoner höll med om. Dock 
var majoriteten av testpersonerna överens om att omslaget säkerligen skulle sticka ut och synas vilket 
bekräftar det Bergström (2007) säger. Dock poängterade testpersonerna att det nödvändigtvis inte 
behövde leda till ett köp. 

7.2 Analys av blå omslaget 
Det blå omslaget togs emot positivt av fokusgrupperna. Associationerna kring lugn, neutralt och skönt 
stämmer bra överens med vad litteraturen säger om blått och enligt Fisher och Zelanski (2006) hör 
detta ihop med att blått har en lugnande och kylande effekt. Däremot är blått en färg som sägs “dra 
sig undan”, enligt Bergström (2007), vilket inte testpersonerna verkade känna av. Den forskning som 
gjorts kring att blått är den mest populära färgen hos människor, enligt de tester som gjordes 1996 
av Hemphill och 1997 av Crozier, stämmer överens med de fokusgrupper som hölls. Testpersonernas 
åsikter angående det blå omslaget stämmer överens med vad Jais-Nielsen (2004) säger kring att blå är 
en bra färg att använda när det gäller produkter och säljbarhet. Detta tyder på att blått fortfarande är 
en av de bättre färgerna att använda på tidskriftsomslag, eftersom det fortfarande var en av de mest 
populära och mest omtyckta färgerna enligt testpersonerna. 
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7.3 Analys av gröna omslaget
De associationer som det gröna omslaget framkallade var skog, hälsosamt, lummigt och lugnt vilket 
stämmer överens med vad Fisher och Zelanski (2006) säger om färgen. Det stämmer även överens med 
vad Bergström (2007) säger händer med vår kropp och att färgen grönt lugnar människan. Det gröna 
omslaget var ett omslag som fick blandade reaktioner. Det var både omtyckt och mindre omtyckt men 
det var inget omslag som fokusgrupperna skulle köpa. Enligt Jais-Nielsen (2004) är grön en dålig färg 
att använda på omslag vilket stämmer i detta fall då majoriteten av testpersonerna inte tyckte att grönt 
var en bra färg för Cosmopolitan. Detta tyder på att grönt fortfarande är en av de sämre färgerna att 
använda på tidskriftsomslag, men att det är en omtyckt färg trots det. 
 
7.4 Analys av gula omslaget 
Reaktionerna kring det gula omslaget var någorlunda enat eftersom majoriteten av testpersonerna fann 
omslaget tilltalande och som “typiskt Cosmopolitan”. Majoriteten var även positivt inställda till att 
köpa omslaget vilket strider emot vad Zappaterra (2007) säger, vilket är att gult inte lämpar sig bra till 
försäljning av tidningar. Dock är gult en färg som sägs sträva mot åskådaren, enligt Bergström (2007), 
vilket stämmer överens med vad fokusgrupperna tyckte, då de ansåg att de omslag med gula element 
var de omslag som de såg först. 

7.5 Analys av rödblåa omslaget
Kombinationen av blått och rött var tilltalande enligt de flesta av testpersonerna, dock ansåg de att 
läsbarheten påverkades av denna kombination vilket ansågs som irriterande. Kombinationen av rött 
och blått kallas talande färger, vilket enligt Bergström (2007) skapar en vital kontrast och ett livligt ut-
tryck tillsammans, vilket inte testpersonerna upplevde. Om den rödblåa kombinationen skulle fungera 
i verkligheten var fokusgrupperna oense om men majoriteten av testpersonerna var mer negativ än 
positiv. Gällande vilken av färgerna som lockade till sig mest uppmärksamhet var detta den röda fär-
gen, vilket stödjer det Bergström (2007) säger om att rött är en livlig färg som har en rörelse i sig. 

7.6 Analys av gulgröna omslaget
Det gulgröna omslaget består av två färger som enligt Jais-Nielsen (2004) och Zappaterra (2007) anses 
vara dåliga att använda eftersom färgerna inte säljer särskilt bra. Fokusgrupperna ansåg att omslaget var 
fräscht men att kombinationen upplevdes som negativ på grund av att texten blev svår att läsa samt 
att en av testpersonerna upplevde att textmängden ökade. Två av fokusgrupperna var skeptiska till 
färgkombinationen vilket gör att det även här strider emot det Bergström (2007) säger om att talande 
färger skapar en vital kontrast tillsammans. Däremot styrker det teorin kring att dessa två färger inte är 
speciellt uppskattade att ha på omslag. 
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7.7 Analys av blågula omslaget
Det blågula omslaget var populärt bland testpersonerna och gav starka associationer kring Sverige samt 
att det var ett klassiskt omslag. I detta fall togs det emot bra att använda en färg som anses dålig för 
tidskriftsomslag i kombination med en färg som anses bra. Den positiva reaktion till omslaget kan bero 
på att färgen blå är den färg som anses vara mest omtyckt av människor (Crozier, 1999; Hemphill, 
1996) samt att gult är en optimistisk färg som står för glädje och solsken och strålar mot åskådaren 
(Bergström, 2007; Edwards, 2006). 
 
7.8 Analys av rödgröna omslaget
Den gröna och röda kombinationen var ett av de omslag fokusgrupperna tyckte minst om och 
associationerna gick direkt till tomten och jul. Grön är en färg som känns passiv och rofylld medan 
rött är en färg som är livlig med en kraft i sig (Bergström, 2007). Dessa färger tillsammans är enligt 
Bergström (2007) så kallade skrikande färger, vilket gör att kombinationen inte känns behaglig så 
som viskande eller talande färger kan göra. Rött och grönt är även komplementfärger till varandra, 
vilket antingen upplevs skapa harmoni tillsammans eller motsatsen. I detta fall tyckte testpersonerna 
att färgerna tillsammans inte gav något intryck av harmoni, vilket stärker det vissa anser (Bergström, 
2007). Även på detta omslag användes en färg som anses vara en bra färg vid försäljning samt en färg 
som anses vara dålig. Dock upplevdes denna färgkombination som negativ. Detta kan bero på att 
kombinationen är så förknippad med jul vilket kan ha påverkat vad testpersonerna tyckte om rött och 
grönt tillsammans. 
 
7.9 Analys av varma omslaget och kalla omslaget
Enligt Hemphill (1996) upplevdes varma färger, som gul och röd, som positiva enligt den undersök-
ning som gjordes 1996. Dock var dessa färger mindre populära enligt undersökningen som gjordes 
1999, då varma färger generellt upplevdes som negativa i jämförelse med kalla färger (Crozier, 1999). 
Croziers studie stämmer överens med vad fokusgrupperna för den här studien tyckte, då det kalla 
omslaget mottags mer positivt än det varma omslaget. Dock menar Loumala och Kaupinnen-Räsänen 
(2010) att varma, starka och ovanliga färger får mest uppmärksamhet. När fokusgrupperna fick se alla 
omslag samtidigt såg en tredjedel av testpersonerna de omslag med gula element först, bland annat det 
varma. Detta visar att det Loumala och Kaupinnen-Räsänen (2010) menar i sin studie kan bekräftas av 
denna studie. 
 
7.10 Analys av ljusa omslaget och mörka omslaget
Samtliga fokusgrupper tyckte om det ljusa omslaget samt att det mörka omslaget var intressant. Då 
det ljusa omslaget, som innehöll färgerna vit, ljusrosa, ljusblå och ljusgrön, var omtyckt stämmer det 
överens med vad Hemphill (1996) fann i sin studie, då vit, rosa, blå och grön var några av de mest 
omtyckta färgerna. Dock motsägs Hemphills (1996) resultat angående de mörka färgerna svart och 
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grå, som då var de minst omtyckta färgerna, med vad testpersonerna ansåg. 

Testpersonerna ansåg även att det mörka omslaget var mer ovanligt och därmed roligare. Detta strider 
emot de kulturella associationer som finns gällande grå och svart då dessa färger associeras ofta med 
depression samt tristess. Klanten (2010) menar att svarta omslag bör undvikas då de inte säljer och 
bildar ett svart hål i tidningsstället. Däremot anser Loumala och Kaupinnen-Räsänen (2010) att ju 
ovanligare färg på en produkt, desto mer uppmärksamhet får den. I och med att svart är en ovanlig 
färg att ha på tidskriftomslag, gällande genren Livsstil för kvinnor, borde testpersonerna ha sett det 
mörka omslaget först. Däremot såg de det ljusa omslaget först vilket visar på att detta inte stämmer i 
detta fall. Dock visar resultatet från fokusgrupperna att två av testpersonerna skulle köpa det mörka 
omslaget före det ljusa då detta tilltalade dem mer.  
 
Testpersonerna ansåg att det ljusa omslaget var flickigt och gulligt, vilket stämmer bra överens med de 
kulturella associationerna som (Amrose & Harris, 2003) menar på, då rosa står för bland annat 
flickebarn och kvinnlighet. 
 
7.11 Analys av alla omslag
Att några av testpersonerna såg de omslag med gul bakgrund först stämmer överens med Bergströms 
(2007) påstående om att gult strävar mot åskådaren. Dock strider andra testpersoners åsikter om att 
det gröna omslaget syntes först med Bergström (2007) som menar att grön är passiv. På samma sätt 
strider testpersonernas åsikter om att det mörka omslaget även var ett omslag som syntes först mot vad 
Klanten (2010) menar, då svart ska undvikas på omslag för att det uppstår ett svart hål i tidningsstället. 
Dock framgår det inte av testpersonernas åsikter om att det mörka omslaget syntes först var för att det 
stack ut eller för att det bildade ett hål bland de andra omslagen. På grund av detta är det svårt att dra 
en slutsats om svart är en bra färg att använda på tidskriftsomslag. Som nämnt innan menar Loumala 
och Kaupinnen-Räsänen (2010) att ju ovanligare färg på en produkt, desto mer uppmärksamhet får 
den. Detta kan vara en förklaring som bekräftas av att två testpersoner svarade att de skulle köpa den 
mörka omslaget. 
 
Då fokusgrupperna tyckte mest om det kalla, det ljusa samt det gula omslaget visar det att testperson-
erna tyckte mest om de omslag där det inte var stark kontrast mellan färgerna. De omslag som fokus-
grupperna ogillade hade alla färger med stark kontrast till varandra, förutom det mörka som ogillades 
då det inte kändes som ett Cosmopolitanomslag. Enligt Visocky O’Grady (2008) är kontrast det som 
skapar det starkaste intrycket vilket till viss del kan bekräftas av denna studie då testpersonerna såg, 
men blev störda av, dessa kontrastfulla kombinationer. Då det rödgröna omslaget inte var omtyckt 
av någon fokusgrupp visar det att kombinationen av dessa två komplementfärger inte var harmonisk 
enligt fokusgrupperna.
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7.12 Jämförelse mellan enskilt omslag och alla omslag samtidigt
Genom att jämföra de åsikter testpersonerna hade när de fick se ett omslag i taget med när de fick se 
alla omslag samtidigt kan olikheter upptäckas. Röd var till exempel den färg som syntes först, enligt 
testpersonerna, på de omslag där röd var i kombination med andra färger när de fick se ett omslag i 
taget. Dock nämndes aldrig det röda omslaget, eller det rödblåa omslagen, när fokusgrupperna fick 
välja det omslag de såg först när de fick se alla omslag samtidigt. Det rödgröna omslaget kom på tal, 
men då med motiveringen att kombinationen skar i ögonen. Detta är intressant då flera studier visar 
på att röd är den färg som lockar till sig mest uppmärksamhet, exempelvis Loumala och Kaupinnen-
Räsänen (2010) samt Chattopadhyay, Dahl, Gorn och Yi (1997).  
 
En ytterligare olikhet finns i de åsikter kring det mörka omslaget. När testpersonerna fick det samtidigt 
som det ljusa omslaget tyckte nästintill alla testpersoner om det, dock passade det inte som ett 
Cosmopolitanomslag. När testpersonerna däremot fick se det tillsammans med alla andra omslag 
listade de omslaget som ett av det de inte tyckte om. Även detta är intressant, att en åsikt kan förändras 
beroende på vilket kontext produkten sätts i. Dock kan detta förklaras med att motiveringen varför de 
inte tyckte om omslaget var just för att omslaget inte passade som ett Cosmopolitanomslag. 
 
7.13 Övergripande analys:
Efter fokusgrupperna går det att utläsa ett resultat kring hur testpersonerna reagerade kring vissa färger 
och färgkombinationer.  
 
Det som var tydligt var att det röda omslaget skapade intressen hos målgruppen men att ingen i fokus-
grupperna blev intresserade till att köpa omslaget. Det visar på att det egentligen inte finns ett sam-
band med att färgen röd fångar konsumentens intresse och leder till köp. Dock bevisar det tesen att 
rött är en bra färg att använda för att just påkalla uppmärksamhet hos konsumenter.  
 
De omslag som fokusgrupperna såg först var det gula omslaget, det gröna omslaget, det mörka 
omslaget, det blågula samt det rödgrön omslaget. Detta visar att fokusgrupperna, till stor det, inte 
är intresserade av att köpa de omslag som de lägger märke till först, eftersom det var endast det gula 
omslaget som kom på tal när det handlade om köp. Återigen bevisar detta att uppmärksamhet inte 
nödvändigtvis leder till köp.  
 
Som tidigare nämnt var det gula omslaget det enda som syntes först av fokusgrupperna och som
samtidigt ville köpas av dem. Detta är ett starkt bevis på att gul är en bra färg att använda på Cosmo-
politans omslag vilket bryter mot vad Zappaterra (2007) menar.  
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Vad som även är intressant att utläsa är att två så kallade bra färger att använda gav dåligt resultat. Då 
både rött och blått sägs vara populära färger hos människor, mottogs inte kombinationen bra. Detta är 
märkligt då färgkombinationen är talande, enligt Bergströms (2007) definition, vilket betyder att de 
ska ge vital kontrast till varandra.  
 
Då de två populäraste omslagen bland testpersonerna, det ljusa omslaget och det kalla omslaget, valdes 
just med motiveringen att de kände mest Cosmopolitan kan detta visa på att testpersonerna inte valde 
omslagen på grund av färgerna utan på grund av den familjära känslan. Som Loumala och 
Kaupinnen-Räsänen (2010), samt Jais-Nielsen (2004), beskriver återvänder gärna människor till det 
de vet är bra. Att många deltagare tyckte om det mörka omslaget men samtidigt inte skulle köpa det 
understryker det endast denna teori.
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8. Slutsats

I det här avsnittet beskrivs de slutsatser som studien kommit fram till. De frågeställningar som ställdes i 
början av studien besvaras här.  

 
Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka färger som Cosmopolitan ska använda sig av på 
sina omslag för att deras målgrupp ska bli intresserad av ett köp. Utifrån den data som samlats in och 
den analys som gjorts har följande slutsatser dragits kring de frågeställningar som ställts.  
 
- Vilka färger tycker målgruppen, kvinnor 20-30 år, mest respektive minst om på ett tidskriftsomslag?  
Den analys som gjordes visar att målgruppen tyckte mest om följande färg och färgkombinationer på 
ett Cosmopolitanomslag: blå, gul, samt kalla och ljusa färger. De färger som målgruppen tyckte minst 
om var följande färg och färgkombinationer: röd, rödgrön, rödblå, grön, gulgrön och varma färger. 
 
- Vilka färger på Cosmopolitans omslag fångar intresset hos kvinnor inom deras målgrupp? 
De omslag som målgruppen fann mest intressanta var följande färg och färgkombinationer: röd, röd-
blå, grön, gulgrön, samt varma och mörka omslaget. 
 
- Vilka färger på Cosmopolitans omslag gör målgruppen mest respektive minst intresserade av ett köp? 
De omslag som gjorde målgruppen mest intresserade av ett köp var följande färg och färgkombina-
tioner: blå, blågula, gul, samt kalla och ljusa färger.  De omslag som målgruppen var minst intresserade 
av att köpa var följande färg och färgkombinationer: röd, grön, rödblå, rödgrön och gulgrön.  
 
Utifrån dessa slutsatser går det utläsa att studien fann ett samband mellan de färger som målgruppen 
tyckte bäst om och de färger som målgruppen även skulle kunna tänka sig att köpa. Vad som även 
framgick var att användningen av rött på tidskriftsomslag fångar konsumentens intresse men att det 
inte leder till köp, enligt fokusgrupperna för den här studien. Det var även tydligt att de färger som 
anses som mest intressanta inte är det målgruppen tycker om eller väljer att köpa. Ytterligare slutsatser 
av studien är att testpersonerna oftast väljer det som de känner igen och är bekanta med sedan innan.  
 



42

9. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras delar av studien som kan ha påverkat studiens äkthet eller de slutsatser som 
studien lett fram till. Diskussionsdelen används för att debattera för- och nackdelar med de val som gjorts 
under studiens gång för att stödja de slutsatser som forskarna kommit fram till.  

 
Det här arbetet har gett en inblick om vad målgruppen tycker kring färg på Cosmopolitans omslag. 
Vissa teorier kring vilka färger som sägs vara bra till omslag rent generellt har bekräftats medan andra 
teorier avvisats av de fokusgrupper som hållits.  
 
Rött är en färg som sägs vara en bra att använda på tidskriftsomslag men den här studien visar att 
Cosmopolitans målgrupp inte är intresserade av rött på omslagen. Detta kan bero på att målgruppen 
kopplar ihop Cosmopolitan med ljusare färger, kanske för att det är bekant sedan innan, eller för att 
rött fick testpersonerna att tänka på andra tidskrifter. Testpersonerna tyckte att det varma omslaget, 
med färgerna rött och gult, till och med påminde om en skvallertidning vilket kan ha påverkat 
testpersonerna beslut om att inte anse att den röda omslaget var särskilt Cosmopolitan.  
 
Det ljusa omslaget var som tidigare nämnt det omslag som var mest populärt i fokusgrupperna, vilket 
är intressant då denna studie gjordes tidigt på våren. Kan detta spelat någon roll gällande vad fokus-
grupperna tyckte eftersom våren ofta associeras med ljusare pastellfärger? I och med att Sverige är ett 
land med en lång vinter längtar många efter sol och vår när det börjar närma sig mars och april. När då 
många förknippar ljusa pastellfärger med våren kan detta har spelat in, medvetet eller undermedvetet, 
i fokusgruppernas smak och val. Det är svårt att svara på om detta stämmer men det går att anta att 
detta har spelat in då de mörkare färgerna upplevdes som tristare och inte lika uppiggande som de ljusa 
färgerna.  
 
En nackdel med studien är att forskarna inte hann med att testa alla färgkombinationer utan endast 
fokuserade på 12 stycken skisser. Det hade varit intressant att testa fler kombinationer, samt att arbeta 
med olika nyanser av färgerna för att se om detta påverka vad testpersonerna tyckte. Detta på grund av 
att testpersonerna till exempel nämnde att färgkombinationen kanske hade varit mer tilltalande med 
till exempel en ljusare blå nyans än den som användes i studien. Vissa av färgkombinationerna hade 
kanske varit mer tilltalande enligt testpersonerna om nyansen hade varit annorlunda.  
 
Eftersom målet med skisserna var att få dem att likna ett riktigt Cosmopolitanomslag valdes en riktig 
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omslagsbild, där omslagspersonens underkläder ändrades till den samma färg som resten av 
omslaget. Dock går det inte att bortse från att underkläderna kan ha påverkat testpersonernas åsikter 
kring vissa färger och färgkombinationer. Enligt Jais-Nielsen (2004) ser en åskådare omslagsbilden och 
den visuella helheten först av allt, vilket betyder att testpersonerna inte kunde bortse från omslags-
bilden vid första anblick. En fokusgrupp uttryckte att underkläderna påverkade färgen och de 
associationer personen fick på några av omslagen och gjorde omslaget mer utmanande än andra, 
beroende på underklädernas färg. För att undvika att det skulle spela allt för stor roll bad moderatorn 
testpersonerna att försöka bortse från kvinnan på bilden och bara fokusera på färgen.  
 
Slutsatserna av den här studien är baserade på skisser för Cosmopolitan och det resultat som fokus-
grupperna gav är endast tillämpart för genren Livsstil för kvinnor. Det är ingen garanti att dessa färger 
och färgkombinationer skulle ge samma resultat om en annan tidskrift från en annan genre skulle 
testas.  
 
På frågan om testpersonerna skulle köpa vissa omslag eller inte är testpersonernas svar ingenting 
studien kan garantera är helt korrekta. Det finns ingen garanti för att de färger som testpersonerna 
sa var tilltalande och skulle leda till köp stämmer helt, eftersom dessa omslag inte var placerade i en 
riktig köpsituation. I en riktig köpsituation behandlas andra ämnen som ej tas upp i denna studie så 
som innehåll, modell, pris samt konkurrenter. Det ljusa omslaget, som majoriteten av testpersonerna 
valde att köpa, hade kanske gett ett väldigt intetsägande intryck bland andra tidskrifter med liknande 
utseende. 
 
Vidare är det av vikt att diskutera huruvida fokusgrupperna svarat ärligt eller inte på de frågor som 
ställts. Det finns en risk att studien inte är helt korrekt om några deltagare inte varit bekväm med 
att svara helt öppet gällande vissa färger och omslag. Dock anses det att de testpersoner som deltog 
i fokusgrupperna var bekväma i varandras sällskap och därmed kunde tala fritt kring alla färger och 
omslag.  
 
9.1. Förslag till fortsatt arbete
I det här avsnittet ger forskarna tips på hur andra kan gå vidare med studien och det ämne studien 
berör. Avsnittet är tänkt att ses som en inspiration för fortsatt arbete.  
 
Denna studie skulle kunna ses som en förstudie till fortsatt arbete där mer än bara färg ligger i fokus. 
Ett förslag är att studera omslag som helhet och därmed få fram vilka slags omslag som tilltalar mål-
gruppen mest respektive minst, alternativt fokusera på ett annat av de övriga elementen som finns på 
ett omslag, så som modell, typografi eller innehåll, för att sedan jämföra resultat.  
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Något som var intressant i denna studie var hur modellens klädsel och konnotationer kring dem 
ändrades beroende på vilken färg omslaget hade. Ett förslag till fortsatt arbete är att fördjupa sig inom 
detta område och undersöka vilken betydelse klädsel, eller avsaknaden av den, har på tidskriftomslag. 
 
Då denna studie utfördes tidigt på våren, då svenskarna längtar efter värme, vår och sommar, kan detta 
ha påverkat resultatet. Det skulle vara intressant att se en framtida studie som gör liknande 
undersökning men under hösten för att se om resultatet blir det samma eller om årstiderna påverkar 
vilka färger som föredras. 
 
Vidare skulle framtida studier kunna ta upp frågor så som varför färgen röd inte längre är den 
uppmärksamhetsfångare eller lockar till köp som den tidigare gjort. Framtida studier skulle även kunna 
ta upp och undersöka varför människor lockas till det som känns bekant och hur man skulle kunna 
bryta detta eller utnyttja det. 
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BILAGA 1 
Beskrivning av testpersoner

Fokusgrupp 1:
Kvinna, 21 år, känner till Cosmopolitan men brukar inte köpa den. 
Kvinna, 23 år, känner till Cosmopolitan men brukar inte köpa den.
Kvinna, 23 år, känner till Cosmopolitan och brukar köpa den ibland.

Fokusgrupp 2:
Kvinna, 22 år, känner till Cosmopolitan och brukar köpa den.
Kvinna, 22 år, känner till Cosmopolitan men brukar inte köpa den.
Kvinna, 23 år, känner till Cosmopolitan men brukar inte köpa den.
Kvinna, 22 år, känner till Cosmopolitan och brukar köpa den.

Fokusgrupp 3: 
Kvinna, 22 år, känner till Cosmopolitan men brukar inte köpa den.
Kvinna, 21 år, känner till Cosmopolitan och brukar köpa den.
Kvinna, 21 år, känner till Cosmopolitan och brukar köpa den. 
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BILAGA 2 
Frågor till fokusgrupperna 
 
De frågor som ställdes till fokusgrupperna gällande de enfärgade omslagen var följande: 
- Vad tycker ni om det här omslaget? 
- Vilka associationer väcker den här färgen? 
- Vilka känslor får ni? 
- Tror ni att detta omslag skulle fungera i verkligheten? Varför/varför inte? 
 
De frågor som ställdes till de tvåfärgade omslagen samt det ljusa och mörka omslaget samt det varma 
och det kalla omslagen var följande: 
- Vad tycker ni om det här omslaget? 
- Vilka associationer väcker de här färgerna? 
- Vilka känslor får ni? 
- Vad var det ni såg först på omslaget? 
- Vilken färg var den ni såg först? 
 
De frågor som ställdes till fokusgrupperna gällande alla omslag samtidigt var följande: 
- Vilken tycker ni bäst om/sämst om? Varför? 
- Vilket omslag såg ni först? 
- Vilken tidning skulle ni köpa baserat på endast färgvalet? Varför? 
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BILAGA 3
Summering av svar från fokusgrupper 
 
Vad grupperna tycker om det blå omslaget: 
Sommar                  Strand                        
Lugnt                        Vatten 
Sensuellt                   Bikinimode 
Exklusivt                  Vårnummer 
Romantiskt               Känns snällt 
Dyrt                          Neutralt 
Skönt                        Kallt 
Fräscht 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Det var bättre än det röda omslaget, inte lika skrikigt. Skulle hellre köpa blå än röda. Tveksamt om jag 
skulle köpa. Det känns för vardagligt och ger inte mycket intryck. Får varken en känsla av ja eller nej. 
Jag tycker om det, men det röda känns lite mer som en tjejtidning. 
 
Vad grupperna tycker om det röda omslaget: 
Jul                            Porrigt 
Rock                         Varm känsla 
Kärlek                      Tatueringstidning 
Sexigt                       Rockabilly 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Jag tycker inte om det och skulle inte köpa det. Jag tror inte det skulle inte fungera i verkligheten. Det 
skulle nog synas men inte nödvändigtvis leda till köp, inte för mig i alla fall. 
Jag gillar det, men att det kanske är för mycket rött. Kombinationen av rött och svart blir dessutom 
väldigt hårt. Det skulle nog fungera om tanken var att det ska sticka ut bland andra, men det känns 
inte som Cosmopolitan. Det ger för hårt intryck, Cosmopolitan är mer gulligt och pastelligt. 
 
Vad grupperna tycker om det gröna omslaget: 
Jul                            Annorlunda                          Sommar 
Vår                           St. Patricks Day                    Gräs 
Skog                         Miljö                                    Mysigt 
Billigt.                      Natur x2                               Green Screen/Oredigerat 



50

Lugnt                        Lummigt                               Skönt 
Miljöpartiet               Sopsortering                         Hälsosamt 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Det sticker ut och är bättre än de röda, men jag skulle inte köpa det. Jag skulle köpa det. Man borde 
tänka miljö men man gör det inte. Färgen grön får mig att inte vilja köpa den. Vi gillar den inte alls. 
Det känns mindre modemagasin än det blåa. Vi gillar det. Det känns inte så tjejigt, men det är fräckare 
än det blå. Associationer till en hälsotidning. Det känns fel att hon bara står i underkläder. Nja.  
 
Vad grupperna tycker om det gula omslaget: 
Glamourtidning                    Fräscht          
Moore                                  Musiktidning 
Typiskt Cosmopolitan  Sommar 
Vår 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Skulle inte köpa tidningen i kombination med hennes underkläder, det känns för porrigt. Om det var 
en ansiktsbild skulle jag köpa. Vi gillar det. Det händer väldigt mycket, och den känns livlig.  
Det skulle fungera för det känns som ett väldigt klassiskt omslag. Väldigt typiskt för Cosmopolitan.  
 
Vad grupperna tycker om det rödblåa omslaget: 
50-tal                        England 
60-tal                        USA 
Pinuppaktigt             “Sailor”-tema 
Badsäsong                Juligt 
Bikini                       Film 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Vi gillar omslaget men är osäkra på om vi skulle ha köpt det. Jag såg det röda före det blåa. 
Det är stor kontrast mellan färgerna vilket gör att det blir enkelt att se skillnader. Jag tycker tvärtom. 
Texten kan bli jobbig att läsa på grund av färgkombinationen. Jättejobbig kombination vilket gör det 
svårt att läsa. Den är ganska snygg men svår. Sämsta hittills. Kanske hade fungerat som omslag. Jag såg 
det röda före det blåa. Det känns som ett typiskt omslag.  

 

Lugnt                        Lummigt                               Skönt 
Miljöpartiet               Sopsortering                         Hälsosamt 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Det sticker ut och är bättre än de röda, men jag skulle inte köpa det. Jag skulle köpa det. Man borde 
tänka miljö men man gör det inte. Färgen grön får mig att inte vilja köpa den. Vi gillar den inte alls. 
Det känns mindre modemagasin än det blåa. Vi gillar det. Det känns inte så tjejigt, men det är fräckare 
än det blå. Associationer till en hälsotidning. Det känns fel att hon bara står i underkläder. Nja.  
 
Vad grupperna tycker om det gula omslaget: 
Glamourtidning                    Fräscht          
Moore                                  Musiktidning 
Typiskt Cosmopolitan  Sommar 
Vår 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Skulle inte köpa tidningen i kombination med hennes underkläder, det känns för porrigt. Om det var 
en ansiktsbild skulle jag köpa. Vi gillar det. Det händer väldigt mycket, och den känns livlig.  
Det skulle fungera för det känns som ett väldigt klassiskt omslag. Väldigt typiskt för Cosmopolitan.  
 
Vad grupperna tycker om det rödblåa omslaget: 
50-tal                        England 
60-tal                        USA 
Pinuppaktigt             “Sailor”-tema 
Badsäsong                Juligt 
Bikini                       Film 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Vi gillar omslaget men är osäkra på om vi skulle ha köpt det. Jag såg det röda före det blåa. 
Det är stor kontrast mellan färgerna vilket gör att det blir enkelt att se skillnader. Jag tycker tvärtom. 
Texten kan bli jobbig att läsa på grund av färgkombinationen. Jättejobbig kombination vilket gör det 
svårt att läsa. Den är ganska snygg men svår. Sämsta hittills. Kanske hade fungerat som omslag. Jag såg 
det röda före det blåa. Det känns som ett typiskt omslag.  
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Vad grupperna tycker om det gulgröna omslaget: 
Citrusfrukter                         Miljöpartiet               Brasilien 
Klädkatalog                          Exotiskt                    Behagligt 
Djungel                                Milt                          Inte så glammigt 
Vår                                       Inte modetidning      Trädgårdstidning 
Strand                                   Fin kombination       Sommar 
Fräsch x2 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Det är enkelt att läsa texten men den rödblåa kombinationen var bättre. Jag tycker kombinationen 
fungerar. Jag såg det gula före det gröna. Jag såg båda två samtidigt. Omslaget hade nog fungerat om 
det varit en ljusare grön nyans. Fast det kanske är lite för mycket grönt. Jag tycker texten tog mer plats 
med denna kombination. Jag upplevde att textmängden ökade. Jag såg de gröna elementen först. Hade 
nog fungerat som Cosmopolitanomslag om logotypen stått i svart istället.  
 
Vad grupperna tycker om det blågula omslaget: 
Sverige                     Sommar 
Lugnt                        Behagligt 
Himmel                    Sol 
Milt                          Fint 
Midsommar              Fräscht 
Klassiskt 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Jag tycker om det. Jag tycker inte om det för det påminner om utvikningskalender. 
Jag såg gula före det blåa. Det känns som Cosmopolitan. Det skulle fungera som omslag. Jag gillar det. 
Jag tycker det är för starka färger. Jag blir inte sugen att köpa det.  
 
Vad grupperna tycker om det rödgröna omslaget: 
Tomten                     Mistlar                      Fia med Knuff 
Jul x3                       Grinchen                  Skottland 
Porrigt                      Små gubbar 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Jag tycker inte om det. Det känns tröttsamt, varför ska man kombinera dessa två förutom vid jul? Det 
är inget sticker ut. Skulle inte fungera någon annan månad än vintermånaderna, för starka association-
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er kring jul. Jag såg det gröna före de röda. Jag såg det röda före det gröna. 
Kombinationen känns jobbig att titta på för det är jobbigt med grön bakgrund och röd text. Jag gillar 
det inte alls, det blir svårt att läsa. Kombinationen är inte snygg, men hade kanske fungerat med ljusare 
färger. Känns inte speciellt modetidning alls. Jag såg det gröna före det röda.  
 
Vad grupperna tycker om det mörka och det ljusa omslaget: 
Mörka: 
Café                     För vinterhalvåret                  Tatueringstidning 
För äldre                   Roligare         
Herrtidning           Ovanligare 
 
Ljusa: 
Veckorevyn.             Mest Cosmo             Typisk tjejtidning 
För yngre                 Pastelligt        
Lättsamt                    Flickigt 
Kvinnor                    Klassiskt 
 
Sammanfattning av alla testpersoners åsikter: 
Jag gillar båda omslaget, men jag tycker bäst om det ljusa för pasteller är fint. Jag såg det ljusa först. 
Jag såg det mörka först. Bland andra tidningar skulle det ljusa omslaget bara vara en i mängden. Det 
är väldigt snygga kombinationer. Jag skulle köpt det ljusa, men jag hade kollat in det mörka också. Jag 
gillar de ljusa färgerna. Jag hade köpt det mörka eftersom det inte känns så flickigt. Jag såg det ljusa 
först för att det lyste upp. Jag föredrar det ljusa omslaget om jag ska köpa en Cosmopolitantidning.  
 
Vad grupperna tycker om det varma och det kalla omslaget: 
Det kalla känns bättre, känns mer som ett omslag och Cosmopolitan. Det känns hälsosamt, jag får mer 
fräscha känslor kring det. Jag gillar det kalla mest, det är somrigt.  
 
Det varma känns mer som en löpsedel eller affisch, eller som en skvallertidning. Känns också som en 
tidning för en äldre målgrupp, så som Tara eller Mama. Jag tycker även att det påminner om herrtid-
ningen Café eller om en tatueringstidning. Kombinationen av gult och rött känns alldeles för starkt. 
Kanske skulle fungera vid jul.  
 
Jag såg det varma först. Jag såg det kalla först, det känns mest utstickande. Jag skulle köpa det kalla.  
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Vad grupperna tycker om alla omslag: 
De omslag fokusgrupperna såg först: 
Omslagen med gult i sig, det gröna omslaget, det mörka omslaget, blågula omslaget och rödgröna 
omslaget. 
 
De omslag fokusgrupperna gillar mest: 
Det kalla omslaget, ljusa omslaget och gula omslaget. 
 
De omslag fokusgrupperna gillar minst: 
Det varma omslaget, rödgröna omslaget, mörka omslaget och rödblåa omslaget. 
 
De omslag som känns mest Cosmopolitan: 
Kalla omslaget, blå omslaget, ljusa omslaget och gula omslaget. 
 
De omslag som känns minst Cosmopolitan: 
Mörka omslaget, gula omslaget, varma omslaget, rödgröna omslaget och blågula omslaget.


