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Abstract 

The printed newspapers’ circulation has decreased during several years. This is a prominent issue in 
Sweden as the printed newspapers rely on their subscribers, since they are their largest source of income. 
Thus it is of great significance for the newspapers to find a way to retain them. This thesis has examined 
whether the graphic design of a supplement can contribute to increasing the loyalty of a newspapers 
subscribers. It has been executed in collaboration with Östgöta Correspondenten and its weekend 
supplement Paus Weekend. The study has been divided into two research problems; what attitudes 
Östgöta Correspondentens present subscribers has towards the newspaper and Paus Weekend, and if 
there are other similar supplements that has managed to increase their subscribers loyalty. 
 
To answer the research problems two different methods has been used. First, a quantitative method 
answered the question about the present subscribers attitudes, using a self‐administered questionnaire. 
This method aims to gain as broad an understanding of the question as possible. The second research 
problem was answered using a qualitative method, where both primary and secondary data was collected. 
Primary data was collected through e‐mail contact with publishers and secondary data through previous 
studies. Two supplements, that had been deemed successful, were found; Två Dagar, a weekend 
supplement from Göteborgs‐Posten, and Volt, a supplement from Hufvudstadsbladet. The result of the two 
data collection methods was put together to recommend how a weekend supplement from Östgöta 
Correspondenten should be designed to increase its subscribers’ loyalty.   
 

The conclusions show that Paus Weekend has both well‐designed parts that should be maintained, but 
also parts that need to be further developed. To increase the subscribers’ loyalty, a redesign of Paus 
Weekend was therefore deemed necessary. However, it is not enough to only update it once. The design of 
the supplement needs to develop over time, and it also needs to be kept relevant to the content.  At the 
end of this thesis there are design recommendations and a visual prototype of how these recommendation 
could be utilized. 
 

   



Sammanfattning 

Upplagesiffrorna för den tryckta dagstidningen har minskat under flera år. I Sverige är det ett stort 
problem då prenumerationen av den tryckta dagstidningen fortfarande är tidningsföretagens största 
inkomstkälla. Detta gör att det är av stor vikt för tidningsföretagen att hitta ett sätt att behålla dessa 
kunder. I denna studie har vi undersökt om utformningen av en bilaga kan bidra till att prenumeranterna 
blir mer lojala. Studien har utförts i samarbete med Östgöta Correspondenten och dess helgbilaga Paus 
Weekend. För att svara på syftet delades studien upp i två delproblem: vad har Östgöta Correspondentens 
nuvarande prenumeranter för attityder till Paus Weekend och huvudtidningen samt om det finns andra 
liknande bilagor som uppnått ökad kundlojalitet. 
 

För att få svar på delproblemen har två olika metoder använts. För att svara på vad Östgöta 
Correspondentens prenumeranter hade för attityder valdes en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning. Detta för att få en så bred förståelse för frågan som möjligt. Det andra delproblemet 
besvarades med en kvalitativ metod. Både primärdata i form av mailkontakt med ansvariga utgivare och 
sekundärdata i form av tidigare studier samlades in. Två lyckade bilagor hittades, Göteborgs‐Postens 
helgbilaga Två Dagar och Volt, en bilaga från Hufvudstadsbladet. Resultaten från de två 
insamlingsmetoderna sammanställdes och kopplades samman för att ge svar på hur en helgbilaga för 
Östgöta Correspondenten bör utformas för att öka prenumeranternas lojalitet.  
 

Slutsatserna visar att Paus har både bra delar som är värda att behålla men också delar som behöver 
utvecklas. En omformning av den befintliga bilagan är därför nödvändig för att den ska skapa en ökad 
kundlojalitet. Dock räcker det inte med en engångsuppdatering, utformningen är något som måste hållas 
uppdaterad och vara relevant för den typ av innehåll som presenteras. I slutet av denna rapport finns en 
lista med rekommendationer för utformningen samt ett visuellt designförslag för några potentiella sidor 
formgivna efter dessa rekommendationer.  
 

 

   



Förord 

Detta examensarbete hade inte varit möjligt utan stöd och engagemang från utomstående parter, som 
avsatt tid för att på olika sätt hjälpa oss med denna studie. Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Barbro Tier 
på KSF Media för all hjälp med att ta fram information om bilagan Volt. Vi skulle även vilja tacka Agneta 
Löfgren på contentbyrån Spoon och Kerstin Eikeland på Göteborgs‐Posten för assistans med bilagan Två 
Dagar. Vidare vill vi tacka Anna Lindberg och Marcus Gyllander på Östgöta Correspondenten för 
engagemang och stöd under framtagningen av undersökningen. Vi vill även tacka vår examinator Gary 
Svensson för vägledningen genom denna period.  Till sist vill vi tacka vår handledare Tobias Trofast för all 
hjälp, stöd och engagemang, och för att du ställer frågorna som får vårt arbete att bli bättre. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemet; syfte och frågeställningar fastställs och avgränsningar för 
studien redovisas. 
 

1.1 Bakgrund 
Upplagesiffrorna för den tryckta dagstidningen har under flera år minskat, bara mellan 2013 och 2014 har 
dagspressens totala upplaga sjunkit med 5,3 % (Medievärlden, 2015). Nättidningens framfart har medfört 
att allt fler väljer bort den tryckta dagstidningen i utbyte mot att ta till sig nyheter via internet. En studie 
av Stiftelsen för Internetinfrastruktur från 2013 visar dock att majoriteten av den svenska befolkningen 
fortfarande läser dagstidningen på papper, antingen exklusivt eller i kombination med en internetupplaga 
(.se, 2013).  I Sverige går ca 94 % av alla tryckta dagstidningar till prenumeranter (Mediekompass, 2012). 
Detta innebär att det är av stor vikt för tidningsförlagen att hitta ett sätt att behålla dessa kunder. 
 

1.1.1 Östgöta Correspondenten 
Denna studie utfördes i samarbete med Östgöta Correspondenten (Corren), en av Östergötlands lokala 
dagstidningar. Tidningen grundades 1838 och har sedan dess utvecklats till ett mediehus som erbjuder 
både tryckta och digitala nyhetstjänster (corren.se, 2015).  
 

Den totala tryckta upplagan av Corren uppgår till 44 400 exemplar per dag och av dessa är det ca 98 % 
som går ut till prenumeranter runt om i landet. Som prenumerant finns det tre olika “mediepaket” att 
välja mellan: Surf plus där allt digitalt plusmaterial ingår men inte morgontidningen, Premium digital där 
plusmaterial och den digitala morgontidningen ingår samt Premium där allt tryckt och digitalt material 
ingår. Trots att det finns ett större utbud av prenumerationer för det digitala materialet är det fortfarande 
85 % av företagets totala intäkter som utgörs av den tryckta morgontidningen. (Gyllander, 2015) 
 

Tillsammans med Correns lördagstidning ges helgbilagan Paus ut, både i tryckt och digital form. När 
bilagan startades år 2008 skulle den rikta sig till kvinnor från 35 år och uppåt, men med tiden har den 
övergått till att rikta sig till alla. Bilagan innehåller olika sektioner med ämnen som vanligtvis inte berörs i 
huvudtidningen och ska fungera som ett komplement för att öka kundernas nöjdhet. (Gyllander, 2015)  
 

1.2 Problemformulering 

Då den tryckta upplagan av Corren och de flesta andra morgontidningars upplagor sjunker är det av stor 
vikt för företagen att behålla sina prenumeranter, då de är deras största inkomstkälla. Prenumeranternas 
lojalitet gentemot Corren måste därför upprätthållas för att kunderna inte ska avsluta sin prenumeration. 
Enligt modellen för Customer Based Brand Equity byggs ett starkt varumärke upp av flera olika block; att 
uppnå det översta blocket, resonans, är att uppnå en stark kundlojalitet, ställningstillgivenhet, 
tillhörighetskänsla samt ett aktivt engagemang från konsumenterna (Keller et al. 2012). För att uppnå en 
stark lojalitet hos sina prenumeranter behöver Corren därför erbjuda tjänster som gör att resonans 
uppnås.  
 

Studien undersökte huruvida bilagan Paus kunde bli en bidragande del för att uppnå denna kundlojalitet. 
Det undersöktes även om det fanns möjlighet till förbättringar eller förändringar som stärker 
kundlojaliteten via denna kanal.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida en dagstidnings helgbilaga och dess utformning kan öka 
lojaliteten hos dagstidningens befintliga prenumeranter, och göra dem mindre benägna att avsluta sin 
prenumeration. Utgångspunkten var Correns befintliga helgbilaga Paus, och studien kommer resultera i 
ett designförslag.  
 

För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 
 

1. Vad har läsarna för attityd till helgbilagan Paus i dagsläget? 
2. Finns det liknande bilagor som har lyckats åstadkomma ökad kundlojalitet och hur har de 

utformats? 
3. Hur ska en bilaga i Östgöta Correspondenten utformas för att uppnå en ökad kundlojalitet? 
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1.4 Definition av begrepp 

 

Tabell 1. Definition av begrepp 

Begrepp Definition 

Antikva Bokstavsform. “Bokstäverna har tjockare lodräta och tunnare vågräta formelement samt 
tunnare men väl markerade schatteringar (klackar, seriffer)” (NE, 2015d) 

Featurematerial “Används i press‐sammanhang som en synonym till reportage eller som benämning på 
en utvecklad form av reportage som inte sysslar med det dagsaktuella och där man lagt 
särskild vikt vid samspelet mellan ord och bild.” (NE, 2015 b) 

Footer Sidfot, återkommande element längst ned på sidan. (Svenska Akademien, 2015a) 

Header Sidhuvud, återkommande element högst upp på en sida. (Svenska Akademien, 2015b) 

Innehåll I denna studie syftar ordet innehåll på det textuella innehållet i en tidskrift 

Ordbild “En sammansatt enhet. Den byggs upp av bl.a. ytterkonturen, de inre formerna och 
formerna mellan tecknen.” (Hellmark, 2006)  

Sanseriff “Grafisk term för bokstavsform eller trycktyp som saknar seriffer.” (NE, 2015c) 

Seriffer “Tvärstreck som begränsar staplarna på bokstavformer och typsnitt” (NE, 2015) 

 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom studien är tids och resursbegränsad har avgränsningar gjorts för att studien ska kunna utföras 
inom de ramar som finns. Studien avgränsas först till att undersöka den visuella utformningen av bilagan. 
Det textuella innehållet och utformningen av omslaget till bilagan behandlas ej utan studien fokuserar på 
bilagans inlaga. Den undersöker inte heller hur bilagan är som annonsmiljö, det vill säga hur bilagan 
behandlar eventuell annonsering. Vidare avgränsades undersökningen till att innefatta vuxna över 19 år. 
Paus skickas ut med lördagstidningen till både Corren och NTs prenumeranter men denna studie avsåg 
endast att behandla Correns läsare.  
 

1.6 Struktur 
 

Tabell 2. Disposition 

Kapitel Innehåll 

Referensram Innehållsstyrd formgivning, identitet, utformning av en tidskrift, kundlojalitet samt papper 
och tryckkvalitet 

Metod Ansats, studiens upplägg, datainsamlingsmetoder och analysmetod 

Resultat Enkätundersökning, Correns identitet, Paus formgivning samt lyckade bilagor 

Analys Enkätundersökning, jämförelse av Två Dagar och Volt, kundlojalitet samt papper och 
tryckkvalitet 

Slutsatser Rekommendationer 

Diskussion Förslag till fortsatta studier 
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2 Referensram 

I detta kapitel följer de teorier som använts vid studiens analys. Teorierna är innehållsstyrd formgivning, 
identitet, utformning av en tidskrift och kundlojalitet. 
 

2.1 Innehållsstyrd formgivning 

Utformningen av en tidning syftar till att ge innehållet ett uttryck och en personlighet. Vilket ska speglas i 
layout och form för att attrahera läsare. Förutom detta ska formgivningen hjälpa till att strukturera 
sidorna för att hjälpa läsaren att ta till sig innehållet. Om dessa punkter uppfylls på ett balanserat sätt kan 
en utformning som är trivsam, användbar och informativ uppnås. (Caldwell och Zappaterra, 2014) 
 

Förutom att spegla innehållet ska utformningen av en tidning tilltala den tänkta målgruppen. Det ska inte 
ta mer än en anblick för att förstå vilken målgrupp den riktar sig till. Utformningen ska också vara 
igenkänningsbar, det vill säga att den från nummer till nummer ska ha återkommande element som gör 
den enkel att urskilja, utan att bli monoton. Att göra skisser över hur olika objekt kan bevaras och 
förändras mellan olika nummer ger en bild av vad som är möjligt att förändra utan att försämra 
identiteten. (Frost, 2003)  
 

Samara (2005) beskriver att processen för hur den visuella utformningen och innehållet hänger ihop 
utgår från följande tre steg: 
 

• Visuella källor. Innehållet avgör vilka möjligheter och begränsningar som finns för utformningen. 
Om utformningen inte tar hänsyn till innehållet kan en spännande och oväntad form framträda, 
dock kan denna vara helt opassande för tillfället. För att starta designprocessen bör frågor i stil 
med är ämnet kritiskt eller underhållande? och är ämnet fysiskt eller abstrakt? besvaras för att få 
en grundläggande förståelse för vad det är som ska förmedlas.  

 

• Ge resonans till målgruppen. Att anpassa designkonceptet efter målgruppen styr inte bara den 
fysiska formen utan också det visuella utseendet samt strukturen. Vilken målgruppen är fastställs 
först med en ytlig demografisk undersökning för att sedan gå in mer på djupet angående deras 
behov av informationen. Genom att fastställa målgruppen ges en bas för vilka designbeslut som är 
rimliga angående mer konkreta aspekter så som typ av tidning, storlek och papper samt mer 
abstrakta aspekter så som typ av foton och illustrationer, hur mycket negativa ytor som ska 
finnas med, färger och typsnitt.  

 

• Varumärkets inverkan. Förutom att spegla innehållet och tilltala målgruppen bör en design också 
influeras av avsändaren eller varumärket som står bakom tidningen. Varumärket hjälper till att 
differentiera tidningen från liknande innehåll publicerat av konkurrenter samtidigt som det 
skapar igenkänning.  

 

Oftast är det magasinen som står för den mer avancerade och genomtänkta utformningen medan 
dagstidningar har en enklare utformning. Detta gäller dock inte för bilagor och featurematerial där en mer 
sofistikerad design ofta används. (Frost, 2003) 
 

2.2 Identitet 
Identiteten är det som skapar igenkänning hos ett varumärke och särskiljer det från dess konkurrenter. 
Det är därför viktigt att identiteten når fram på ett effektivt sätt och att den framhävs med tydlighet för 
konsumenterna. (Wheeler, 2013) Eftersom en bilaga kommer ut tillsammans med en annan tidning är det 
viktigt att den speglar varumärket och identiteten. Samtidigt som den ska vara en tydlig del av tidningen 
ska den också vara tillräckligt differentierad för att visa att den är en egen del. Olika element kan 
användas för att särskilja bilagan och huvudtidningen åt, så som teckensnitt, layout och format (Caldwell 
och Zappaterra, 2014).  
 

Identiteten för ett varumärke innefattar flera olika delar så som design, färg och typografi. Designen 
innefattar alla designelement; utseendet och känslan kan därför ses som ett visuellt språk som 
kommunicerar varumärket. Alla element som ingår ska användas med medvetenhet för att tillsammans 
skapa en stark identitet som särskiljer varumärket från konkurrenterna. Färger används för att uttrycka 
personlighet, skapa känsla och aktivera minnet. Exempelvis behöver konsumenterna inte läsa på Coca‐
Cola‐burken för att veta vad det är då den röda färgen är en stark igenkänningsfaktor. Till sist så är 
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typografi är en av de stora byggstenarna för att skapa identitet. Precis som andra designelement ska den 
vara motiverad, unik och personlig för att spegla varumärkets position. Om typografi används smart över 
tid blir det en tydlig del av varumärket. Typografin bör slutligen vara tidlös och passa i flera olika 
sammanhang.  (Wheeler, 2009) 
 

2.3 Layout 
Nyckelfaktorn i en designprocess är att skapa den perfekta layouten för tillfället. Som tidigare nämnts 
beror en layout till stor del på vilken identitet och vilket innehåll som ska förmedlas och när innehållet är 
fastställt är det dags att gå in på mer specifika utformningsdelar. (Caldwell och Zappaterra, 2014) 
 

2.3.1 Sidmallar  
De objekt som ska vara återkommande på alla sidor placeras med fördel på en mallsida som kopplas till 
alla de sidor som ska finnas med i publikationen. Exempel på objekt som med fördel placeras på en sådan 
sida är header, footer och sidnumrering. Mallsidorna trycks inte utan fungerar som en samlingssida för de 
delar som ska vara återkommande. Om en ändring görs av till exempel sidnumrets placering räcker det att 
göra detta i mallen och informationen ändras för alla kopplade sidor. (Frost, 2003) 
 

Precis som för återkommande objekt kan mallar för andra sorters innehåll skapas. Mallarna innebär inte 
att alla sidor måste se likadana ut, utan flera mallar kan skapas för olika typer av sidor. De ska helst vara 
delvis designade för att ge frihet i layouten. Mallarna bör innehålla information om sidornas storlek, 
marginaler och antalet kolumner eller ett basgrid som fungerar som startpunkt för resterande design. 
(Frost, 2003) 
 

2.3.2 Inramning 

Inramning skapar grunder för att betraktaren ska kunna förstå en bild eller ett objekt och påverkar hur 
människor tar in information. Vanligtvis används inramning för att separera en bild från en bakgrund 
vilket gör att den drar mer uppmärksamhet till sig. Inramningen kan även fungera som en övergång från 
insida till utsida. Beskärning, ramar, marginaler och bildtexter är nyckelfaktorer för inramning vid layout. 
(Lupton och Phillips, 2008) 
 

2.3.3 Hierarki 
Hierarkin i en layout definierar hur viktiga olika element i layouten är i förhållande till varandra. Det är 
viktigt att uttrycka ordning i en layout, då den visuella hierarkin kontrollerar hur och med vilket intryck 
ett meddelande levereras. Hierarki markerar samhörighet eller separation mellan olika nivåer genom 
variation i storlek, färg, avstånd och placering samt genom användandet av kontraster och flera 
dimensioner. (Lupton och Phillips, 2008) 
 

2.3.4 Grid 

Ett gridsystem är de osynliga linjer som visar var på sidan olika element ska placeras. Ett gridsystem kan 
bland annat innehålla guider för marginaler, kolumner, baslinje‐grid och utfall. Genom att använda flera 
kolumner ges större frihet för spaltbredd och bildstorlekar. Vid ett sex‐kolumnsgrid kan till exempel en 
två‐ eller tre‐spaltslayout användas med utgång i samma gridsystem.  (Caldwell och Zappaterra, 2014) 
 

En grid hjälper formgivaren att placera ut element på en sida så att de hamnar i relation till varandra. 
Genom att använda en grid med marginaler och kolumner skapas en underliggande struktur som gör att 
layouten blir mer effektiv och unison. Med hjälp av en grid kan aktiva och asymmetriska layouter skapas 
istället för statiska centrerade layouter. För layout av tidningar används vanligtvis en grid med tre eller 
flera kolumner, vilka guidar placeringen av text, rubriker, bildtexter, bilder och andra element. (Lupton 
och Phillips, 2008) 
 

2.4 Typografi 
Typografi används som ett hjälpmedel för att guida läsaren genom text och innehåll. Det är viktigt att den 
används på ett sådant sätt att den inte är ett hinder mellan läsaren och innehållet utan istället på bästa 
sätt speglar avsändarens budskap. En läsvan person behöver inte registrera varje ord för sig för att läsa en 
rad utan uppfattar ordbilder, ögat behöver då enbart två till fyra fixeringspunkter per rad. Hur många 
fixeringspunkter som krävs beror på hur väl texten är typograferad samt läsvanan. En väl typograferad 
text har en radlängd, bokstavstorlek och ett radavstånd som är väl anpassade till varandra samt valt 
teckensnitt. (Hellmark, 2006) 
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Hellmark (2006) definierar fem faktorer att ta hänsyn till för att göra en text behaglig och okomplicerad 
att läsa: 
 

• Typsnitt. Av de två huvudgrupperna av typsnitt, sanseriff och antikva, är det antikvan som anses 
bäst lämpad för löpande text i tryckta tidskrifter. Antikvors fötter följer och markerar den baslinje 
som ögat följer vid läsning, vilket kan vara till hjälp för läsaren. Seriffer ger även unika detaljer till 
bokstäverna som gör det enklare för ögat att urskilja de från andra bokstäver. De sanseriffa 
typsnitten anses däremot passa som komplement till antikvan i form av mellanrubriker, ingresser 
och bildtexter.  

 

• Bokstavsstorlek. Vid bokstavsstorlek är det oftast ett typsnitts x‐höjd som avses. 
Bokstavsstorleken i brödtext ska varken vara för stor eller för liten. Tidningar och tidskrifter 
använder i regel smala spalter och bokstavsstorleken är vanligtvis mellan 7‐9 punkter. Hur 
lättläst texten är beror på flera faktorer och en text i mindre grad kan göras mer lättläst genom att 
till exempel öka radavståndet.  

 

• Radavstånd. Radavståndet anger hur mycket luft det är mellan raderna i en text och mäts från 
baslinje till baslinje. Radavståndet för brödtext ska aldrig sättas till lägre grad än 
bokstavsstorleken. För radavståndet finns det ingen mall att följa utan det måste anpassas 
individuellt till enskilda typsnitt, då alla har olika egenskaper som behöver tas hänsyn till.  

 

• Radlängd. För att läsaren ska få en bekväm rytm och inte göra läsningen hackig är det viktigt att 
använda rätt radlängd. Den ideala radlängden är att maximalt 55‐65 tecken får plats på en rad, 
eller minimalt 35‐45 tecken. Bokstavsstorleken påverkar därför den radlängd som bör användas, 
då fler ord ryms per rad ju mindre texten blir.  

 

• Papprets färg, struktur och gramvikt. Det är lättare för betraktaren att läsa text om kontrasten 
mellan de svarta bokstäverna och det vita pappret inte är allt för stor. Att inte trycka på helt vitt 
papper utan ett tonat i gult, grått eller beige kan därför hjälpa läsbarheten. Ett matt papper är 
bättre för läsbarheten eftersom det då inte uppstår glans som stör läsningen. Vikten på pappret är 
även viktig att ta i beaktning för att besluta hur lätt trycksaken ska vara att bläddra i, hur den 
faller upp och hur lätt den ligger kvar i uppslagen position. Dessa faktorer påverkar läsbarheten 
indirekt. 

 

2.5 Bilder 
Att använda bilder för att kontrastera och komplettera innehåll är en av nyckelfaktorerna när det kommer 
till utformningen av ett magasin. Bilderna drar till sig uppmärksamhet och hjälper läsarna att navigera 
genom materialet som fyller sidorna. (Frost, 2003) 
 

Förutom motivet är det bildens format eller form som agerar utgångspunkt. Genom att förändra formen 
på bilden förändras också förutsättningarna för layouten och vidare även uppfattningen av hela sidan. 
Exempelvis kan en bild i ett stående format uppfattas som dramatisk och spännande eftersom detta är 
något som kan anses ovanligt, samtidigt som det med ett sådant format finns stora risker för att detaljer 
försvinner i och med beskärningen. (Frost, 2003) 
 

Bilder på ett magasinuppslag används på två olika sätt, antingen drivs texten av bilden eller så illustrerar 
bilden historien. Oavsett på vilket sätt bilden används är det alltid viktigt att skapa en dialog mellan text 
och bild. Ansikten med blicken vänd in mot bindningen skapar harmoni medan en blick utåt drar läsarens 
blick iväg från sidan. Närbilder drar in läsaren i historien och mer abstrakta former kan skapa nyfikenhet. 
(Caldwell och Zappaterra, 2014)  
 

2.6 Kundlojalitet 
Oliver (1999) menar att kundlojalitet går hand i hand med kundnöjdhet och att de båda står i relation till 
varandra. En lojal kund är med stor sannolikhet även nöjd, men en nöjd kund behöver inte nödvändigtvis 
vara lojal. Det finns enligt Oliver (1999) fyra olika typer av lojalitetsfaser som kunderna går igenom, med 
tillhörande svagheter: 
 

Den kognitiva fasen är när kundens lojalitet sträcker sig över exempelvis priset och produktens 
egenskaper. Denna lojalitet kan brytas om ett bättre alternativ anses finnas på marknaden, antingen via 
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marknadsföring eller personliga erfarenheter, den aktuella produktens pris eller om egenskaper 
förändras till det negativa.  
 

Den emotionella fasen är när lojaliteten uppstår av att kunden tycker om produkten. Denna lojalitet kan 
brytas genom att andra varumärken genom bildspråk och associationer blir mer omtyckta, om kunden 
börjar känna sig missnöjd med produkten eller om produktens prestanda försämras.  
 

Den konativa fasen genererar lojalitet för en intention vilket innebär att kunden är engagerad i att köpa 
produkten. Denna lojalitet kan brytas av motargumenterande marknadsföring, exempelvis gratisprover av 
andra produkter eller en försämring i produktens prestanda.  
 

Handlingsfasen är när kunden är beredd att agera och bortser från hindren. Det vill säga att kunden köper 
samma produkt och bortser från meddelanden som försöker locka dem till ett annat varumärke. Denna 
lojalitet kan brytas om prestandan sjunker, om produkten blir alltför otillgänglig eller om för stora hinder 
för att köpa produkten uppstår.  
 

2.6.1 Relationsmarknadsföring 

Framgångskonceptet för att bygga en stark och livslång relation mellan varumärket och kunderna är att 
använda sig av så kallad relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring innebär att företaget lyssnar 
på kundernas åsikter, håller regelbunden kontakt samt ger dem anledningar att upprätthålla ett band till 
företaget över tid. Dessa anledningar kan vara att erbjuda kunden mervärden i form av extra egenskaper, 
erbjudanden hos samarbetande företag eller ett medlemskort som ger dem förmåner. Vissa företag skapar 
mervärde genom att skänka en del av sin vinst till hjälporganisationer så som Röda Korset. (Solomon, 
Bamossy och Askegaard, 2006) 
 

2.6.2 Varumärkets resonans 
Den sista byggstenen för att uppnå ett starkt varumärkesvärde är att uppnå resonans, den optimala 
relationen mellan varumärke och kund. Det finns fyra kategorier för att uppnå resonans: beteendelojalitet, 
känslomässig tillgivenhet, känsla av samhörighet och aktivt engagemang. Resonans kännetecknas av den 
intensitet eller djupet av det psykologiska band konsumenten har med varumärket, så väl som graden av 
aktivitet denna lojalitet frambringar. (Keller et al, 2012) 
 

Lojaliteten för ett varumärke är beroende av två faktorer: förtroendet för varumärket och varumärkets 
intryck. Lojaliteten, förtroendet samt intrycket av varumärket anses vara viktiga faktorer för 
relationsmarknadsföring och dessa fungerar som medlande delar i relationsutbyten. Dock är lojaliteten 
hos kunderna nödvändig men inte ensam tillräcklig för att ett varumärke ska uppnå resonans. (Chaudhuri 
och Holbrook, 2001) 
 

Vikten för företag att bygga en känsla av samhörighet hos kunderna för att få dem att känna det som om 
de äger varumärket belystes i en undersökning av Interbrand och BusinessWeek. Kundernas tillgivenhet 
till ett varumärke kan vara så pass stark att lojaliteten blir ett positivt produktattribut för varumärket. 
(Solomon, Bamossy och Askegaard, 2006) Dock är den starkaste delen av lojaliteten när kunderna är 
villiga att investera pengar, tid, energi och andra resurser i varumärket, så som att gå med i 
medlemsklubbar och delta i chatrum. I dessa fall blir kunderna själva missionärer och ambassadörer för 
varumärket. (Keller et al, 2012) 
 

2.7 Papper och tryckkvalitet  
Pappret ses som en viktig del i hur ett budskap uppfattas, det är en del av kontexten för hur ett tryckt 
magasin levererar innehåll och är medskapande för upplevelsen (Bergström, 2012). Enligt Bergstöm 
(2012) finns det fyra faktorer att ta hänsyn till vid pappersval: Budskap, text och bild, livslängd och kostnad 
och upplaga. 
 

Johansson, Lundberg och Ryberg (2008) beskriver likt Bergstöm (2012) att valet av papper främst beror 
på ovanstående punkter. De utvecklar dock med faktorerna tryckteknik, efterbehandling och distribution 
och vikt bör tas hänsyn till. Trycktekniken kan exempelvis begränsa vilken tjocklek eller vilket arkformat 
pappret kan ha. Om trycksaken ska efterbehandlas med exempelvis falsning är detta svårare med ett styvt 
papper. Vid distribution av trycksaken kan det också vara viktigt att ta hänsyn till papprets ytvikt i ett 
tidigt skede. Detta för att undvika extra och onödiga portokostnader. (Johansson, Lundberg och Ryberg, 
2008) 
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2.7.1 Bestruket och obestruket 
Att dela in papper efter huruvida de är bestrukna eller obestrukna är det vanligaste sättet att dela in på. 
Ett bestruket papper ger en högre tryckkvalitet eftersom det har en jämnare yta (Johansson, Lundberg och 
Ryberg, 2008). Det bestrukna pappret drar åt sig mindre färg och reflekterar ljus bättre än det obestrukna 
vilken bidrar till den högre tryckkvalitén. Dock kan detta vara en nackdel om det är en sida med mycket 
text eftersom reflektionen av ljus sänker läsbarheten (Caldwell och Zappaterra, 2014). Trotts att ett 
bestruket papper ger en bättre färgåtergivning och en högre tryckkvalité betyder det inte nödvändigtvis 
att det är dyrare än ett obestruket papper (Johansson, Lundberg och Ryberg, 2008). 
 

2.7.2 Glättat och matt 
Med ett glättat papper menas ett papper som behandlats för att få en högre glans, både bestrukna och 
obestrukna papper kan glättas (Johansson, Lundberg och Ryberg, 2008). Glättade papper är vanligt för 
tidningar med mycket bilder som exempelvis magasin men ett matt papper kan ge samma tryckkvalité 
och så även få magasinet att stå ur från dess konkurrenter (Caldwell och Zappaterra, 2014). Det finns även 
matta bestrykningar som har en jämn yta men utan reflektioner, som kallas för sidenmatt och ger en bra 
återgivning för både bild och text Johansson, Lundberg och Ryberg, 2008). 
 

2.7.3 Ytvikt och tjocklek 

Ett tjockare papper upplevs ofta som mer exklusivt än ett tunt och kostar också därefter, både 
papperskostnaden och distributionskostnaden blir högre (Caldwell och Zappaterra, 2014). Ytvikt mäts i 
gram per kvadratmeter men är inte direkt kopplat till papprets tjocklek, tjockleken beror också på vilken 
densitet och bulk pappret har. Ett papper med en hög bulk eller låg densitet är lätt och tjock, luftigt, och 
upplevs ofta styvare än papper med en låg bulk. Om limbindning ska användas kan ett papper med hög 
bulk vara att föredra eftersom limmet då kan gå in i pappret vilket ger en stark bindning. (Johansson, 
Lundberg och Ryberg, 2008) 
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3 Metod 

I följande kapitel finns en redogörelse för hur denna studie har genomförts. Ansats, studiens upplägg, 
metoder för datainsamling samt utvärdering av studiens kvalitet presenteras.  
 

3.1 Ansats 

Då denna studie är baserad på mindre delstudier används två olika ansatser. Detta för att besvara första 
och andra frågeställningarna som står för respektive delproblem.  
 

I studien har först en tvärsnittsansats använts för att besvara första frågeställningen “Vad har läsarna för 
attityd till helgbilagan Paus i dagsläget?”. En tvärsnittsansats innebär en bred och ytlig studie, bred för att 
ett stort antal fall studeras och ytlig för att ett fåtal variabler hos dessa fall undersöks (Christensen et al, 
2001). Denna typ av ansats valdes eftersom den kvantitativa studien syftar till att undersöka och få en 
generaliserbar bild av vad målpopulationen har för attityder kring Paus. Tvärsnittsansatsen är vanligen av 
kvantitativ karaktär och ger således mer strukturerade undersökningssvar vilket underlättar vid en 
svarsanalys av statistiska data (Christensen et al, 2001). 
 

För att vidare kunna besvara andra frågeställningen “Finns det liknande bilagor som har lyckats 
åstadkomma ökad kundlojalitet och hur har de utformats?“ användes en fallstudieansats. 
Fallstudieansatsen, som till skillnad från tvärsnittsansatsen är av kvalitativ karaktär, innebär att endast 
ett fåtal enheter undersöks, men då mer ingående (Christensen et al, 2001). I denna studie utgjordes 
enheterna av två andra bilagor som undersöktes på djupet för att ge en förståelse för hur tidningarna har 
lyckats skapa ett mervärde kring bilagorna. 
 

Resultatet av den kvantitativa enkätundersökningen och fallstudien av de två bilagorna används sedan för 
att besvara den tredje frågeställningen “Hur ska en bilaga i Östgöta Correspondenten utformas för att 
uppnå en ökad kundlojalitet?”. Analysen av dessa moment jämfördes och vägdes mot varandra för att 
besvara frågeställningen samt ta fram designförslaget för utformningen av Paus Weekend.  
 

3.2 Studiens upplägg 

Initiativet för ämnet och studien togs av författarna som formulerade ett projektförslag om samarbete 
med Corren. Syfte, frågeställningar och riktlinjer för studien formulerades utifrån möten med Correns 
ledning samt författarnas handledare. En kvantitativ undersökning i form av en enkät skapades utifrån 
studiens syfte och skickades till Correns prenumeranter för att ge ett underlag som besvarade den första 
frågeställningen (se 1.3 Syfte och frågeställningar). Den kvantitativa enkäten gav en bred grund för vad 
prenumeranterna har för attityder kring helgbilagan. Förutom enkäten samlades kvalitativa sekundärdata 
in via vetenskapliga artiklar, studier och statistiska undersökningar vilka gav en ökad inblick i ämnet och 
underlag för att besvara andra frågeställningen. 
 

För att hitta relevanta teorier som kunde svara på syftet bröts detta ner till delproblem som fungerade 
som grund i teorisökningen. Delproblemen ledde till att teorier kring innehållsstyrd formgivning, 
identitet, utformning samt kundlojalitet togs fram och kopplades samman med de empiriska studier som 
utförts.  
 

Analysen genomfördes genom en analysprocess där datan reducerades och strukturerades för att senare 
kopplas samman med den referensram som tagits fram. Slutsatserna och rekommendationerna baserades 
på analysen och presenteras både skriftligt i denna rapport samt visuellt genom ett designförslag (se 
bilaga 4). 
 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
I studien har både primärdata genom en enkätundersökning samt sekundärdata använts. Dessa data har 
legat till grund för analys, rekommendationer och utvecklingen av ett designförslag. 
 

3.3.1 Primärdata 

För att besvara den första frågeställningen (se 1.3 Syfte och frågeställningar) genomfördes en kvantitativ 
undersökning. För att undersöka åsikterna hos Correns befintliga prenumeranter skickades en enkät med 
attitydfrågor ut till målgruppen (se bilaga 1). Frågorna berörde både respondenternas generella bild av 
Corren samt mer specifika frågor rörande Paus. Anledningen till att även attityder kring huvudtidningen 
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togs med var att negativa associationer till huvudtidningen eller varumärket kan påverka attityderna 
kring bilagan.  
 

Enkäten distribuerades via mailutskick från Corren och var självadministrerad, vilket innebär att 
respondenterna själva svarade på frågorna utan någon kontakt med författarna. Vid en självadministrerad 
enkät kan det vara svårt att locka de tilltänkta respondenterna att svara om de inte har ett engagemang 
för ämnet eller anser att enkäten är till nytta för dem (Sapsford och Jupp, 2006). För att öka engagemanget 
hos målgruppen skrev därför Correns Publisher och ansvariga utgivare, Anna Lindberg, ett upprop i 
mailutskicket för att belysa vikten av och anledningen till att svara.   
 

Enkäten utformades efter Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska principer, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 
2014)  
 

• Informationskravet – respondenterna blev informerade om det aktuella syftet med studien.  
• Samtyckeskravet – respondenterna bestämde själva om de önskade delta i studien eller inte.  
• Konfidentialitetskravet – respondenterna gavs största möjliga konfidentialitet och obehöriga kan 

inte ta del av insamlade personuppgifter.  
• Nyttjandekravet – respondenternas personuppgifter användes inte till något annat än just denna 

studie.  
 

Likertskalor 

Eftersom enkäten syftar till att undersöka attityder hos prenumeranterna användes likertskalor för 
enkäten. Skalorna används för att mäta intensiteten i respondentens känslor eller upplevelse kring ämnet 
(Bryman, 2011). Istället för frågor utformades ett antal påståenden, exempelvis “Jag är mycket nöjd med 
min morgontidning” som besvarades genom en sjugradig skala från “instämmer inte alls” till “instämmer 
helt”. Mittpunkten representerade “vet ej” eller “håller varken med eller tar avstånd från”. För att kunna 
identifiera respondenter som har en skevhet i sina svar formulerades påståendena på ett sådant sätt att 
de ibland ger en negativ bild och ibland en positiv bild av att svara “instämmer helt” (Bryman, 2011). 
 

Pilotstudie 

Innan enkäten distribuerades till den tilltänkta målgruppen gjordes en pilotstudie. En pilotstudie är en 
mindre prövning innan den riktiga studien som syftar till att utvärdera hur väl enkäten är utformad samt 
för att utvärdera instrumenten för datainsamlingen (Sapsford och Jupp, 2006). Den genomförda 
pilotstudien innefattade sex respondenter i olika åldrar som tillhörde målgruppen. Användandet av 
personer i olika åldrar och med olika bakgrund var viktigt för att pilotstudien skulle vara representativ för 
en så stor del av målpopulationen som möjligt. Syftet med detta är att generera de potentiella svar som 
kan ges i den riktiga undersökningen, men det är dock ingen garanti för att enkäten ändå inte kan 
generera oväntade svar när den skickas ut till målpopulationen (Sapsford och Jupp, 2006). Då enkäten 
använde sig av slutna frågor, där respondenten fick ett antal svarsalternativ och inte skriva fritt, lades ett 
alternativ för “Övrigt” till vid varje fråga. Detta för att testa om svarsalternativen stämde överens med vad 
respondenterna ville svara. 
 

Vid pilotstudien användes fem punkter från Sapsford och Jupp (2006) som utgångspunkt till vad som 
behövde besvaras. Dessa punkter är (1) om respondenterna förstår frågorna och hur de är formulerade, 
(2) om respondenterna kan se helheten med svarsalternativen, (3) om enkäten tar rimligt lång tid att 
utföra, (4) om ordningen på frågorna är den bästa eller om de borde omorganiseras och (5) om det finns 
något i enkäten som kan upplevas som diskriminerande. 
 

Urval 

Idealfallet för enkätundersökningen hade varit att utföra en undersökning med alla som har eller har 
tillgång till en prenumeration av Corren, en så kallad “totalundersökning” (Bryman, 2011). Dock är detta 
tids‐ och kostnadskrävande varför ett urval utfördes. Det innebär att en del av populationen valdes ut som 
representanter och utifrån deras svar kunde slutsatser dras om hela populationen (Christensen et al 
2001).  
 

Då enkäten distribuerades via mail var det naturligt att endast de som hade en registrerad mailadress i 
Correns kundregister kunde få tillgång till enkäten. Detta klassas alltså som ett icke‐sannolikhetsurval 
eftersom alla i populationen inte hade samma möjlighet att bli valda för studien (Christensen et al 2001). 
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Vidare kunde de som fick tillgång till enkäten själva bestämma om de önskade besvara enkäten eller inte, 
det fanns ingen möjlighet att styra vilka som deltog. Ett sådant urval kallas för självurval eller 
frivillighetsurval, där individen själv tar initiativet till att besvara undersökningen (Christensen et al 
2001).  
 

Fördelarna med denna typ av urval är att det gör det möjligt att skicka ut undersökningen till väldigt stora 
delar av populationen. Dock finns det också nackdelar med att inte kunna styra vilka som svarar på 
enkäten. Exempelvis finns det alltid en risk att det endast är de som har väldigt starka åsikter som deltar. 
(Christensen et al 2001) 
 

3.3.2 Sekundärdata 

Kvalitativa sekundärdata samlades in för att öka kunskapen om ämnet samt för att kunna besvara 
undersökningens andra frågeställning (se 1.3 Syfte och frågeställningar). För att ge en ökad förståelse för 
hur dagstidningsbranschen ser ut i dagsläget samlades extern data i form av artiklar och statistik in via 
internet. Enligt Christensen et al. (2001) är det lämpligt att använda just sekundärdata i uppstarten av 
undersökningen eftersom det ger en snabb och grundläggande förståelse för undersökningsämnet. 
Information om Corren samlades in via företagets hemsida www.corren.se och via muntlig kontakt med 
anställda, så kallad “intern sekundärdata” (Christensen et al. 2001). Sekundärdata i form av information 
om och studier av två andra dagstidningsbilagor, Göteborgs‐Postens Två Dagar och Hufvudstadsbladets 
tidigare bilaga Volt, samlades in för att undersöka vilken effekt de haft på kunderna.   
 

3.3.3 Utvärdering av studiens kvalitet 
Då två olika ansatser använts skiljer sig också påverkan i form av reliabilitet och validitet, varför de båda 
angreppsätten behandlas separat nedan. 
 

Reliabilitet och validitet för kvantitativ data 

Det centrala problemet vid insamlingen av data är att det alltid sker någon form av personlig interaktion. 
Beroende på kontexten respondenterna blir tillfrågade att svara på enkäten påverkas deras vilja att svara 
samt vilka svar som genereras. Respondenterna blir mer villiga att svara på en enkät som berör dem 
personligen och erbjuder något i gengäld, vilket dock inte behöver vara att de får en belöning. Det kan till 
exempel vara att deras svar kan leda till en förbättring inom det område enkäten berör som gynnar dem. 
Svaren som genereras påverkas också av hur frågorna är formulerade samt hur respondenterna uppfattar 
dem. Dessa faktorer påverkar validiteten av den insamlade datan. (Sapsford och Jupp, 2006) 
 

För att öka validiteten för enkäten i denna studie har den dels skickats ut enbart till relevanta 
respondenter, det vill säga prenumeranterna för tidningen. I utskicket av enkäten skrevs även ett upprop 
från tidningens ansvarige utgivare för att belysa vikten av att svara på enkäten samt vad respondenterna 
erbjuds för deras svar. Dock kan alla prenumeranter inte känna att enkäten är relevant för just dem, eller 
att de har möjlighet att påverka. Inte heller kan alla antas vara lika intresserade av det som enkäten 
erbjuder, nämligen framtida förändringar i tidningens utformning och innehåll, utan kan tycka att det inte 
spelar någon roll om förändringar sker eller inte.  
 

För att undvika att validiteten minskar på grund av utformningen av frågorna har dessa testats via en 
pilotstudie. Dock var pilotstudien liten i relation till det antal personer som nåddes av den faktiska 
enkäten. Trots att pilotstudien syftade till att testa enkäten på respondenter i olika åldrar och med olika 
bakgrund för att göra den så bred som möjligt, kan den större målgruppen inte antas uppfatta enkäten på 
samma sätt som respondenterna i pilotstudien. Hur respondenten uppfattar en fråga eller formulering 
beror inte bara på ålder eller bakgrund utan även på tidigare personliga upplevelser som påverkar 
enskilda respondenters reaktioner på frågor eller formuleringar (Sapsford och Jupp, 2006). 
 

Reliabiliteten i en studie rör hur pålitliga mätningarna gjorda för studien är. En studie med hög reliabilitet 
innebär att oberoende mätningar ska ge ungefär samma resultat. En hög reliabilitet säkerställer att den 
insamlade datan är pålitlig och kan belysa den vetenskapliga problemställningen. (Halvorsen, 1992) 
Eftersom undersökningen gjordes i form av en online‐enkät ökar reliabiliteten då undersökningen kan 
återskapas på exakt samma sätt som i denna studie. Det som däremot inte går att återskapa är under vilka 
förutsättningar respondenterna svarar på enkäten. Exempelvis om de var stressade eller hade mycket tid 
så kan de två förutsättningarna generera olika svar och om undersökningen skulle göras igen går det inte 
att garantera att respondenterna svarar under samma förutsättningar.  
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Reliabilitet och validitet för kvalitativ data 

Eftersom sekundärdata i vissa fall kan ha påverkats av författarens subjektivitet har dessa källor 
granskats kritiskt och informationen har jämförts med andra källor för att styrka att datan 
överensstämmer. Den insamlade sekundärdatan har även som funktion att komplettera och bekräfta 
kvantitativ primärdata från enkätsvaren, enligt metoden för triangulering. (Bryman, 2011) 
 

Generaliserbarhet 

Resultatet från denna studie är geografiskt betingat samt specifikt för det varumärke som undersökts, 
nämligen Östgöta Correspondentens varumärke. Resultatet av undersökningen går att implementera på 
andra studier inom samma område, men kan inte implementeras på samma sätt rörande andra 
varumärken eller inom ett annat geografiskt område. Själva utformningen av enkäten går att återskapa på 
exakt samma sätt, men förutsättningarna under vilka respondenterna svarat går inte att återskapa. Detta 
gör att svaren skulle kunna skilja såg åt om samma enkät skickades ut igen.  
 

3.4 Analysmetod 

För att svara på frågeställningarna har analys av den insamlade datan utförts enligt modellen i figur 1. 
Analysmetoden har baserats på teorier ur Christensen et al (2010). 
 

Svaret på den första frågeställningen fås genom att analysera de data som tagits fram genom 
enkätundersökningen. För att analysera den kvantitativa datan standardiserades mätningarna som 
samlats in. Detta eftersom svaren från de olika respondenterna ska kunna jämföras och analyseras med 
användning av statistiska metoder. För att inleda analysen av den insamlade datan sammanställdes först 
en översikt av de insamlade svaren, för att kunna bestämma hur de kan relateras till studiens 
frågeställningar.  
 

För att besvara den andra frågeställningen har information om liknande bilagor samlats in och analyserats 
utefter analyspunkter om utformning av tidskrifter från referensramen. Vidare har attityder och 
undersökningar från läsare av bilagorna samlats in som underlag för analys av kundlojaliteten.  
 

För att svara på den tredje undersökningsfrågan användes analysresultatet från den kvantitativa 
undersökningen tillsammans med tolkningen av de sekundärdata som samlats in angående andra bilagor. 
Resultaten av dessa delundersökningar kopplades samman med den referensram som tagits fram och 
tillsammans svarade detta på tredje undersökningsfrågan och besvarade senare också syftet med studien. 
 

 
Figur 1. Analysprocess   
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4 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet för den datainsamling som utförts. Svarsfördelningen i 
enkätundersökningen, Correns och Paus primära identitet samt en genomgång av Volt och Två Dagars 
utformning finns redovisat.   
 

4.1 Enkätundersökning 

Nedan presenteras svaren på enkätundersökningen med Correns prenumeranter. Undersökningen låg ute 
mellan den 29 april ‐ 11 maj 2015 och antalet respondenter var 5200 av totalt 15000 som fått enkäten. 
Svar mellan 1‐3 anses som negativa och svar mellan 4‐6 anses som positiva. Svarsskalan skulle från början 
vara sjugradig men blev under processens gång omgjord till en sex gradig skala, vilket stod utom 
skribenternas kontroll. 
 

1. Jag är nöjd med morgontidningen Corren 

 

 
Figur 2. Fråga 1 

 

2. Hur mycket av Correns helgbilaga Paus läser du? 

 

 
Figur 3. Fråga 2 

 

3. Det är viktigt med en helgbilaga med extra läsning 

 

 
Figur 4. Fråga 3 

 

4. Jag vill hellre ha extraläsningen från helgbilagan utspridd i huvudtidningen under flera dagar i veckan 

 

 
Figur 5. Fråga 4 

 

5. Innehållet i helgbilagan Paus intresserar mig 
 

 
Figur 6. Fråga 5 
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6. Helgbilagan Paus utseende tilltalar mig 

 

 
Figur 7. Fråga 6 

 

7. Jag tycker om att lösa korsorden i Paus 
 

 
Figur 8. Fråga 7 

 

8. Jag läser Paus enbart för korsorden 

 

 
Figur 9. Fråga 8 

 

9. Krönikorna är det bästa med Paus 
 

 
Figur 10. Fråga 9 

 

10. Bilderna avgör om jag tar del av ett reportage eller inte 
 

 
Figur 11. Fråga 10 

 

11. Bilderna i Paus är bra 

 

 
Figur 12. Fråga 11 
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12. Långa reportage, som sträcker sig över flera sidor, tilltalar mig 

 

 
Figur 13. Fråga 12 

 

13. Vad skulle vara intressant för dig att läsa om, utöver det innehåll som idag finns i huvudtidningen? 

På denna fråga gavs möjlighet att välja ett till två av alternativen, svarsprocenten blev följande, i fallande 
ordning:   
54,25 % Fördjupande reportage om lokala nyhetshändelser 
42,33 % Lokala personporträtt 
41,33 % Resor 
36,54 % Hem och trädgård  
33,38 % Mat och dryck 

28,67 % Djur och natur  
28,31 % Träning och hälsa 

26, 17 % Fördjupande reportage om nationella nyhetshändelser 
25,42 % Friluftsliv 

23,62 % Fördjupande reportage om internationella nyhetshändelser 
22,92 % Inredning 

21,33 % Korsord 

19,69 % Motor 
18,17 % Nationella personporträtt 
15,42 % Internationella personporträtt 
11,35 % Foto 

11,23 % Mode och skönhet 
8,85 % Annat 
7,31 % Har ingen åsikt 
 

14. Ålder 
 

 
Figur 14. Fråga 14 
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15. Kön 
 

 

Figur 15. Fråga 15 

 

16. Sysselsättning 
 

 
Figur 16. Fråga 16 

 

17. Bostadskommun 
 

 
Figur 17. Fråga 17 
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18. Hur länge har du varit prenumerant på Corren? 
 

 
Figur 18. Fråga 18 
 

4.2 Östgöta Correspondentens identitet 
En stor del av tidningens identitet skapas av logotypen som genomgående är den samma. Inlagan av 
tidningen följer en liknande struktur från nummer till nummer, här anpassas dock utformningen efter 
artiklarnas längd och vikt. Artiklar separeras från varandra, då de hamnar på samma sida, med linjer, 
horisontellt med en tjockare linje och vågrätt med en smalare linje. I inlagan används en header i färg, där 
färgen markerar vilken sektion läsaren är på, och i headern står sektionens namn, sidnummer samt 
dagens datum. Olika färger används för olika sektioner, en blå nyans används för sektionerna; idag, 
Linköping, ekonomi, inrikes, utrikes och konsument. En grön nyans används för kultur och en orange 
används för sportsektionen. (Se figur 19) 
 

Corren har en uttalad typografi och använder i huvudsak antikvor. De typsnitt som används är “Velino 
Condensed Headline” för rubriker, “Capitolium News” för brödtexten samt “Clan” för komplementerande 
text så som bildtext och faktarutor (Grape Lilliehorn, 2015). Typografin i rubrikerna varierar från artikel 
till artikel med ett antal olika skärningar, bland annat genom att sätta rubriken i fet stil, kursiv stil eller 
enbart i en större storlek än övrig text. Det sanseriffa typsnittet används även som komplement till 
antikvan i andra områden än nämnda ovan, så som att markera inledningen i en ny paragraf, 
mellanrubriker och för att skriva ut artikelns geografiska tillhörighet. (Se figur 19) 
 

Corren använder sig även av mervärden i form av erbjudanden på exempelvis olika aktiviteter eller resor, 
unika för deras prenumeranter. Detta är en del av funktionen Corren Mera där det finns två nivåer av 
kundklubben, en enklare för de med endast Surf Plus prenumerationen och en mer omfattande för de 
prenumerationer som innehåller en dagstidning, digital eller i tryckt form. (Corren Mera, 2015) 
 

 
Figur 19. Corren 
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4.3 Paus 

Paus utformning följer Correns identitet med ett fåtal modifieringar. Innehållet i bilagan är av 
featurekaraktär varför utformningen har anpassats för att differentiera från övriga tidningen och spegla 
bilagans karaktär. Paus logotyp är i en orange och blå nyans och läser “Corren Weekend”. Den är placerad 
i stor grad på framsidan av bilagan, i det övre vänstra hörnet. 
 

Sidmallar 
Paus har en återkommande header, satt i en blågrön nyans som definierar i vilken sektion av bilagan 
läsaren befinner sig, samt sidnummer och dagens datum. Början av en sektion märks ut med att namnet 
står i större grad i den blågröna header nyansen. Texten hamnar även alltid till vänster i början av en 
sektion, istället för att följa högerkanten. Bilagan inleds alltid med en ledare som alltid utformas på samma 
sätt. Under denna följer en läsarfråga som även den följer samma mall mellan utgåvorna. (se figur 20) 
 

 

 

Figur 20. Paus, sidmallar 
 

Hierarki 
Paus arbetar med hierarkin i form av storlek, form och i enstaka fall även färg. Oftast markeras hierarkin 
med en rubrik satt i större grad eller i fet stil, ibland med hjälp av båda. Ibland är hierarkin dock sämre, i 
inledningar av en ny sektion placeras ofta en ingress direkt under headern, medan en stor rubrik placeras 
långt nedanför. Ögat rör sig därför direkt till rubriken och gör att läsaren kan missa ingressen. (se figur 
21) 
 

Grid 

Gällande en grid i utformningen av Paus så har denna varit svår att definiera. Det som har framgått är att 
de använder en 18‐kolumnsgrid men i vilken bilderna inte alltid följer kolumnerna. Vid två olika typer av 
innehåll på samma uppslag eller sida används större marginaler mellan kolumnerna för de olika 
innehållen än de inom artikeln.  
 

Inramning 

Till skillnad från huvudtidningen separeras artiklar inte av linjer, detta eftersom det ofta inte är mer än en 
artikel per sida, men vid de tillfällen som två objekt behöver separeras från varandra används en list i 
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samma nyans som headern. Bilder i bilagan ramas in genom vita linjer och ibland ramas de även in av 
texten på sidan. Ofta skapas en naturlig ram runt bilderna då dessa inte är utfallande. (Se figur 20) 
 

Typografi 
Typografin i Paus baseras på huvudtidningens typografi och för brödtext används samma typsnitt (se 4.2). 
Dock används typsnittsfamiljen “Stag” för övriga element i bilagan (Grape Lilliehorn, 2015). Det som även 
skiljer typografin i bilagan åt från huvudtidningen är att rubrikerna har färre variationer. 
 

Bildspråk 

Paus bildspråk markeras av stora bilder som tillåts ta mycket plats i utformningen. Bilagan fokuserar 
mycket på bilder med människor och de experimenterar med vinklar och redigeringar för att skapa rätt 
känsla i bilderna. Bilderna varierar en del i storlek och är till största del fyrkantiga, dock bryts de vid vissa 
tillfällen av med runda bilder. Bilderna används ofta som ett komplement till texten genom att spegla den 
känsla som läsaren får av det textuella innehållet. (se figur 21) 
 

Papper och tryckkvalitet 
Paus använder i dagsläget samma papper som huvudtidningen. Detta eftersom det inte finns ekonomiskt 
utrymme för Corren att använda en annan typ av papper. Ramar för att påverka papprets ytvikt finns, men 
inte för att använda glättat papper eller andra format än huvudtidningens. (Lindberg, 2015) 
 

 
Figur 21. Paus, uppslag 

 

4.4 Lyckade bilagor 
För att besvara studiens andra frågeställning undersöktes andra helgbilagor som lyckats uppnå starkare 
kundlojalitet för deras huvudtidning. Två dagar, Göteborgs‐Postens helgbilaga samt Volt, en helgbilaga för 
Hufvudstadsbladet plockades ut som lyckade exempel och nyckelfaktorer i deras utformning fastställdes. 
 

4.4.1 Två Dagar 
Två Dagar är Göteborgs‐Postens (GP:s) helgbilaga och kommer ut till alla prenumeranter varje lördag 
tillsammans med morgontidningen. Den har varit en del av GP i 19 år och har under årens gång förändrats 
mycket i både form och innehåll. (Två Dagar i ny kostym, 2012) 
 

Enligt en undersökning om GP har läsningen av helgbilagan Två Dagar stigit med 17 % mellan 1996 och 
2008 från 44 % till 61 %. Ökningen innebär att denna typ av featurematerial är det sjunde mest lästa 
innehållet i hela tidningen av 22 undersökta. I undersökningen kan också ses att den framförallt anses 
som en viktig del i tidningen av de som är i åldrarna 50‐85 år. (Nilsson och Weibull, 2010) 
 

Kerstin Eikeland (2015) är ansvarig för Två Dagar och säger följande om helgbilagans värde för GP “ Två 
Dagar utgör en viktig del av den merläsning som våra läsare förväntar sig. Vi har medvetet valt att göra 
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tunnare tidningar (48 sidor) i början av veckan – samtidigt som antalet sidor trappas upp mot slutet av 
veckan för att kulminera med 100 till 120 sidor fördelat på flera delar lördagar och söndagar. Denna 
veckorytm är ett resultat av mycket tydliga önskemål utifrån de läsarundersökningar vi gjort under årens 
lopp. En stor del av våra prenumeranter har gett uttryck för att de föredrar en snabbare 
nyhetsuppdatering i början av veckan och mer av analys, bakgrund, reportage framåt helgen. I det 
sammanhanget spelar Två Dagar en viktig roll med aktuella porträtt och reportage (resor, mode, mat 
etc)”. Hon fortsätter även med att berätta att Två Dagar är ett mycket viktigt säljargument för deras 
prenumerationsavdelning. Detta både när de ska sälja nya prenumerationer och när det gäller att behålla 
de gamla. 
 

Våren 2014 lämnade GP över produktionen av Två Dagar till contentbyrån Spoon. Helgmagasinet 
innehåller featurematerial i form av reportage, intervjuer och artiklar om mat, resor och mode. Flytten 
innebar att Spoon tog över hela produktionen både den redaktionella delen och formgivningen. 
Helgmagasinet är en mycket uppskattad del av tidningen. (Contentbyrå tar över Två Dagar, 2014) 

“Vi är oerhört glada och stolta i dag. Att få förtroendet att ta över produktionen av ett så läst och 
uppskattat  magasin  är  förstås  oerhört  roligt.  Det  kommer  vara  väldigt  utvecklande  för  våra 
medarbetare,  säger  Malin  Bernhardsson,  chef  för  Spoon  i  Göteborg.”  (Contentbyrå  tar  över  Två 
Dagar, 2014) 

Sedan Spoon tog över produktionen av Två Dagar våren 2014 har bilagan varit med i en undersökning för 
hur det textuella innehållet påverkades av flytten. I Två dagar senare… En uppsats om helgens guldkant har 
en jämförande studie av innehållets kvalitet före och efter överflyttningen genomförts. Totalt ingick tolv 
nummer av bilagan i studien, sex nummer före överflyttningen och sex nummer efter, och störst fokus 
lades ner på de artiklar som föll under kategorin mode. Resultatet visar att det inte finns några större 
textuella skillnader före och efter rörande kvalitén, “Sett ur den vanliga Två Dagar‐läsarens ögon, så är 
förändringarna så små att vi knappast tänker att de väcker någon uppsyn. Vårt mest övergripande resultat 
är alltså att helgmagasinet Två Dagar är precis lika mycket två dagar nu som då.” (Härdig och Parkosidis, 
2014) 

4.4.1.1 Utformning av Två Dagar 
För att ta fram exempel på hur Två Dagars utformning ser ut har bilagans senaste nummer använts. 
 

Sidmallar 
Två Dagar använder sig av en återkommande header på alla sidor som inte utgörs av en annons eller en 
utfallande bild. I headern finns bland annat sidnumrering i ytterkant samt en artikelavdelare skriven i text 
som visar vilken sorts innehåll som följer på sidan. Avdelaren är skriven i negativ text på en färgad list och 
placerad precis intill sidnumreringen, den färgade listen följer med över hela uppslaget i de fall en artikel 
fortsätter över på nästa sida. (Se figur 22)  
 

 
Figur 22. Två Dagar, header  

 
Hierarki 
Genom hela bilagan finns en tydlig hierarki bland texterna. Rubriker, ingresser, brödtext och bildtext 
särskiljs genom både form, storlek och ibland färg. I figur 23 ses ett exempel på hur rubrik, ingress och 
brödtext presenteras på olika sätt genom form med olika typsnitt och storlek genom olika teckengrad, för 
att förtydliga läsordningen. I vissa fall (se figur 23) används också en anfang som inledning på ett stycke 
med brödtext, denna skiljer sig också genom storlek men även genom färg.  
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Figur 23. Två Dagar, hierarki 

 

Grid 

Layouten i tidningen följer ett 12‐kolumnsgrid (se figur 24) som ger möjlighet att använda flera olika 
spaltbredder för olika typer av innehåll. Alla textblock följer gridsystemet och varieras mellan två och sex 
kolumners spaltbredd.  Oftast används samma spaltbredd genom en hel artikel för att skapa en 
samhörighet. I de fall textblock avviker från spaltbredden handlar det oftast om att det är en annan typ av 
text till exempel en bildtext eller en faktaruta (se figur 24). Bilderna följer också gridsystemet till stor del 
dock så är de ibland placerade utanför marginalerna, både i inner‐ och ytterkant (se figur 24).  
 

 
Figur 24. Två Dagar, grid 

 
Inramning 

För att skilja mellan olika objekt använder formgivarna svarta linjer. Dessa linjer används bland annat 
som avskiljare mellan alla textkolumner och som avdelare mellan innehåll och marginaler. Alla 
textelement placeras innanför dessa marginallinjer utom sidnumreringen som placeras utanför i övre 
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hörnet, det finns också bildelement som inte förhåller sig till marginalerna. För att separera bilder åt 
används det tillskillnad från textblocken inga linjer utan istället vita ytor. (Figur 26) 
 

Typografi 
I Två Dagar används en variation av typsnitt, bland annat en sanseriff för ingresser och en antikva för 
brödtext. För bildtexter och faktarutor används samma sanseriffa typsnitt som för ingresser men texten är 
i dessa fall satt i en mindre teckengrad (se figur 25). Rubrikerna varierar mellan de olika artiklarna och 
kan vara både sanseriffa och antikvor (se figur 25 och 23).  
 

Brödtext och längre textblock satta i antikva har ett behagligt radavstånd som bidrar till ett bra flöde i 
läsningen medan de texter satta i sanseriffen upplevs kompakta och mer svårlästa (se figur 25). 
Radlängden bidrar precis som radavstånd också till hur lättläst en text upplevs. Eftersom olika 
spaltbredder används för olika typer av texter så varierar radlängden naturligtvis också. För brödtext som 
oftast har 4‐kolumns spaltbredd är antalet tecken runt 40 stycken medan en faktaruta med 3‐kolumns 
spaltbredd har ca 30 tecken (se figur 23). Det är viktigt att notera att den varierande radlängden inte bara 
har med spaltbredd att göra utan också typsnitt och bokstavsstorlek. 

 
Figur 25. Två Dagar, typsnitt 

 

Bildspråk 
Genom bilagan används det mycket bilder till all typ av innehåll. Storlek och format varierar men till stor 
del är det liggande rektangulära bilder som används (se figur 24 och figur 25). Dock bryts detta av med 
bland annat helsides‐ eller heluppslagsbilder. Helsidebilderna används i början av till exempel reportage 
eller porträtt (se figur 25). Vissa uppslag är mer bildorienterade än andra, där fokus ligger på att förmedla 
historien visuellt snarare än textuellt. När flera bilder används tillsammans avskiljs dessa genom 
mellanrum, de används tillsammans i ett ordnat kollage (se figur 26).  
 

Ett stort antal av de bilder som används föreställer människor som ser rakt in i kameran vilket skapar 
ögonkontakt med läsaren. Ögonkontakten drar till sig blicken och leder in läsaren i sidan och artikeln. De 
uppslag som saknar personer på bilderna har istället bilder som tilltalar genom färg och komposition (se 
figur 27). 
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Figur 26. Två Dagar, bilder 

 
Figur 27. Två dagar, bilder 2 

 

Papper och tryckkvalitet 
Två Dagar har samma papperskvalitet som sin huvudtidning Göteborgs‐Posten, ett obestruket 
dagstidningspapper. Tryckkvalitén framförallt för bilder blir lägre på ett ytojämnt papper, vilket denna 
typ av papper är, men läsbarheten för texten blir desto högre eftersom det är ett papper som har en låg 
reflektion. 
 

4.4.2 Volt 
Volt var en veckobilaga till den finsk‐svenska dagstidningen Hufvudstadsbladet. Bilagans utformning och 
innehåll har under åren blivit belönad med över 30 priser (World Heritage Encyclopedia, 2014). Sju av 
priserna fick Volt 2007, och de innefattade tre guld, ett silver, ett herdesomnämnande samt tre Award Of 
Excellence (Nordström design, 2015). Ett av priserna tilldelat bilagan under 2007 var Stora 
Journalistpriset, Finland, där bilagan fick priset för Årets Journalistiska Förnyelse med motiveringen:  
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“Veckomagasinet Volt har tillfört Hufvudstadsbladet och den finlandssvenska journalismen nya 
dimensioner. Det nya formatet har gett möjligheter till högklassiga reportage, personartiklar och 
bildjournalistik av hög klass. Ett gott samband mellan layout och innehåll ger ett budskap om insikt, 
omsorgsfull planering och glädje i arbetet.” (Stora Journalistpriset, 2007) 

 

Dock lades Volt ner 2010 som en del i ett sparpaket på cirka 4 miljoner kronor för tidningen, då bilagan 
inte lyckades nå lönsamhet (Medievärlden, 2010). Detta berodde delvis på att den inte genererade 
tillräckligt med annonsintäkter (Tier, 2015a).  
 

Hufvudstadsbladet gjorde i slutet av det första året som Volt producerades en undersökning hos läsarna 
om vad de tyckte om huvudtidningen och bilagan. Undersökningen bestod av ett frågeformulär i både 
fysisk och digital form som skickades ut till sammanlagt 10 000 prenumeranter, av vilka 2337 
prenumeranter svarade. Undersökningen visade att 67 % av kvinnorna och 33 % av männen läste bilagan, 
samt att läsfrekvensen var jämnt fördelad över åldrarna. (Se bilaga 2)  
 

Av de respondenter som uppgav sig läsa Volt samt var under 45 år, ansåg sig 72 % helt eller delvis tycka 
om Volt och 60 % ansåg, helt eller delvis, att Volt var ett viktigt komplement till dagstidningen. 91 % av 
respondenterna uppger att de helt eller delvis anser att bevakningen i Volt är annorlunda än 
dagstidningens, och 45 % uppger helt eller delvis att de diskuterar artiklar från Volt med personer i sin 
omgivning. Många av respondenterna ansåg att Volt var ett viktigt komplement till huvudtidningen men 
endast 9 % av respondenterna skulle i någon utsträckning kunna tänka sig att prenumerera på Volt 
separat. 23 % av respondenterna uppger att de helt eller delvis väntar på Volt under övriga dagar i 
veckan. (Se bilaga 2) 
 

Angående utformningen av Volt ansåg 80 % att bilagan helt eller delvis var en modern tidskrift, 70 % att 
utseendet tilltalade dem samt 80 % att bilderna var högkvalitativa. 66 % av respondenterna ansåg, helt 
eller delvis, att de temanummer som utgavs av Volt ‐ exempelvis arbetsliv och inredning ‐ var intressanta. 
Innehållet i Volt hade olika delar och de som respondenterna ansåg vara av störst betydelse för bilagan 
var personporträtt (70 %), reportage (70 %) samt “Må bra” (59 %). De delar som ansågs ha minst 
betydelse för bilagan var annonserna (81 %), “Husdjur” (65 %) samt “Sex frågor i en taxi” (63 %). (Se 
bilaga 2) 
 

4.4.2.1 Utformning av Volt 
För att beskriva utformningen av bilagan Volt har utdrag ur 2007 års version av bilagan använts. 
 

Sidmallar 
I Volt användes en sidmall med två huvudelement, en header och en footer. Headern var fokuserad till 
ytterkanterna av sidorna där sidnumret samt namnet på avdelningen fanns utplacerat (se figur 28). Även 
footern höll sig till de yttre delarna av sidorna och innehöll texten Volt, HBL (Hufvudstadsbladet) samt 
datumet för bilagans utgivning. 
 

 
Figur 28. Volt, header 

 

Inramning  
Inramning används för att på olika sätt rama in bilderna i artiklarna. Ofta rör det sig om text som ramar in 
bilderna, dock vid större reportage bryts inramningen då introduktionsuppslaget fylls av en bild utan ram. 
Bildtexterna används som komplement för inramningen och följer på så sätt inte alltid gridsystemet, utan 
placeras där de anses vara mest fördelaktigt för uppfattningen av bilden. För uppslag med mer blandat 
innehåll där kortare artiklar blandas med varandra, används linjer för att rama in de olika innehållen (se 
figur 29). 
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Figur 29. Volt, uppslag med inramning 

 

Hierarki 
Det finns en tydlig hierarki för de olika uppslagen som skapas med hjälp av färg, storlek, placering och 
form. Rubriker markeras genom att ha en större teckengrad än övriga objekt och ibland även genom att 
vara i fet stil. Dock uppstår i vissa fall en konkurrens mellan hierarkierna, exempelvis där färg och storlek 
används på samma uppslag men utan en tydlig uppdelning över vilken del som är viktigast (se figur 30). 
 

 
Figur 30. Volt, hierarki 

 
Grid 

Volt använde sig av en 12‐kolumnsgrid med olika varianter för hur sidorna utformades. Brödtexten 
varierades mellan att placeras över två till fyra kolumners spaltbredd, medan rubriker och ingresser 
tilläts ta mer plats och sträcka sig över upp till tolv kolumners spaltbredd (se figur 31). Spaltbredden 
varierades ofta från sida till sida, även om de tillhörde samma artikel. Spaltbredden på fyra kolumner 
finns mest i längre reportage medan de smalare spaltbredderna finns mest i uppslagen med mer varierat 
innehåll. Bildtexterna är det enda som bryter mot griden, då dessa inte placerades ut i förhållande till den 
utan istället i förhållande till bilden.  
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Figur 31. Volt, grid 

 
Typografi 
Volt använde sig av både av sanseriffa typsnitt och antikvor i kombination med varandra, brödtexten 
sattes alltid i en antikva, medan rubriker och ingresser hade en större blandning mellan de två. 
Rubrikerna sattes oftare i en sanseriff, medan antikvor användes vid introduktionsuppslag (se figur 32). 
Texten i sidornas footer var satt i ett sanserifft typsnitt medan headern var satt i en antikva. I och med att 
spaltbredden varieras genom layouten påverkar det även radlängden för de olika paragraferna och gör att 
dessa skiljer sig åt. Detta påverkas även av teckenstorleken och vilket typsnitt som används.  
 
Bildspråk 

I längre reportage användes stora bilder som tilläts ta plats i layouten, ofta inleddes dessa med en bild 
över ett helt uppslag med intresseväckande vinklar och redigeringar med syfte att spegla vad artiklarna 
handlade om (se figur 32). Bilderna användes som ett komplement till texterna, och gav en visuell sida till 
det berörda ämnet i artikeln. Fotografierna varvades med illustrationer till vissa artiklar, vilket bryter av 
och livar upp layouten. Volt experimenterade även med närbilder samt vågade beskärningar av bilder för 
att skapa önskade effekter hos betraktaren (se figur 33). De använde även många bilder på människor, 
även här i intresseväckande konstellationer och intressanta beskärningar som skapar spänning i bilderna 
(se figur 34). 
 

 
Figur 32. Volt, introduktionsuppslag 
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Figur 33. Volt, bildspråk 
 

 
Figur 34. Volt, bildspråk 2 

 

Papper och tryckkvalitet 
Gällande papper använde Volt samma typ av papper som huvudtidningen, dock i en tjockare variant (Tier, 
2015b). Ett tjockare papper på bilagan hjälper till att differentiera bilagan från huvudtidningen då läsaren 
märker att utförandet har förändrats.  
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5 Analys  
I följande kapitel finns en analys av den data som samlats in via online‐enkäten samt sekundära källor. Data 
kopplas samman med den teori som återfinns i 3 Referensram för att senare kunna användas som grund för 
designbeslut.  
 

5.1 Enkätundersökning 

För att besvara den första frågeställningen skickades en enkät ut till alla prenumeranter på Corren med 
frågor som berörde deras attityder kring bilagan Paus. För att undvika att svaren på frågorna gällande 
Paus färgades av starkt negativa attityder till själva huvudtidningen och varumärket inleddes enkäten 
men en fråga angående respondenternas inställning till morgontidningen Corren (se 4.1 fråga 1), då det 
övervägande är positiva svar kan det antas att resterande svar som berör Paus inte har påverkats av en 
negativ bild av morgontidningen. Samma sak gäller för fråga 2 som rör hur mycket respondenterna läser 
Paus, endast 5,3 % har svarat att de inte läser den alls vilket gör att majoriteten av respondenterna har en 
relation till bilagan och kan ge relevanta svar.  
 

Efter de två inledande frågorna följer två frågor som rör vikten av att få extra läsning och i vilken form 
denna ska vara. Fråga 2 och 3 har en jämn svarsfördelning vilket kan innebära att det finns ett samband 
mellan hur mycket respondenterna läser bilagan och hur viktigt de tycker att det är med en helgbilaga. 
Eftersom det är över 70 % av respondenterna som gett ett positivt svar på fråga 3 syns det tydligt att det 
finns ett stort intresse att få extra läsning i en bilaga på helgen. Tillsammans med fråga 4 blir det ännu 
tydligare eftersom det är 43,51 % som svarat en 1:a, att de inte alls vill ha extramaterialet utspritt över 
veckan och över 80 % som har gett ett negativt svar på frågan. Extramaterialet i form av en helgbilaga kan 
alltså ses som viktigt för respondenterna.  
 

Svaren på fråga 5 är varierande men övervägande positiva, det går inte att dra några slutsatser om att 
någon gillar allt innehåll i bilagan, men det går att se att det varierande innehållet erbjuder något för de 
flesta. Det är ca 6 % som uppgett att de inte alls instämmer med påståendet och för dessa kan antas att de 
inte finner någon av Paus delar intressanta för dem. Medan resterande 94 % upplever något innehåll som 
intressant. Genom att också se på fråga 13 kan det utläsas att de fem mest önskade innehållsformerna 
skiljer sig väldigt mycket åt (se 4.1 Enkätundersökning, fråga 13) vilket även det indikerar att det är 
fördelaktigt med ett varierat innehåll i bilagan för att tilltala en så stor målgrupp som möjligt. 
 

Fråga 7 och 8 berör respondenternas förhållande till korsorden i Paus. Dessa frågor togs med för att 
utesluta att det enbart är korsorden som drar till sig läsare, resultatet på frågorna visar att så inte är fallet. 
Lika så gäller fråga 9, attityd till krönikor.  Eftersom svaren inte visar att dessa innehållstyper skulle vara 
en uteslutande anledning till att respondenterna läser bilagan är deras påverkan inte relevant för 
resterande svar. 
 

Fråga 10 och 11 rör bilderna som finns i Paus, huruvida dessa anses bra och om de avgör ifall läsarna tar 
del av ett reportage. Bilderna kan inte anses vara en avgörande faktor för om ett reportage läses eller ej 
men det går inte heller att dra någon slutsats att de inte har en stor inverkan. Det är också svårt att avgöra 
för vilken aspekt bilderna anses vara bra eller dåliga, om respondenten avser motivet, placeringen, 
formatet, upplösningen eller något annat går inte att utläsa. Det som kan ses är att det är fler svar med en 
positiv attityd än en negativ.  
 

Genom fråga 12 kan det ses att majoriteten (ca 57 %) av respondenterna inte uppskattar långa reportage 
som sträcker sig över flera sidor. Dock är fördelningen mellan positiva och negativa svar relativt jämn så 
en blandning mellan långa och korta reportage likt den som återfinns i Paus idag är en bra lösning för att 
tillfredsställa så många som möjligt.  
 

Resterande frågor gäller demografiska fakta för respondenterna. Här går det att se att det är övervägande 
pensionärer eller heltidsarbetande i Linköping som har svarat. Det är en jämn könsfördelning mellan 
respondenterna, 52 % män och 48 % kvinnor. De är övervägande i åldrarna 40‐69 år och hela 74 % har 
varit prenumeranter hos Corren i mer än 20 år. På grund av detta kan det antas att de som har gett sina 
åsikter i enkäten är Correns mer lojala läsarkrets som har följt tidningen mycket länge. Detta är både 
positivt och negativt för undersökningen. Positivt då dessa prenumeranter är Correns kärna och de som är 
viktiga att hålla kvar. Dock är detta även negativt då det är få respondenter som prenumererat en kortare 
tid som har svarat. Detta gör att resultatet och designförslaget kommer att baseras på den lojalare och 
äldre kundkretsens åsikter. 
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5.2 Jämförelse av Två Dagar och Volt 
För att undersöka hur utformningen av en framgångsrik bilaga kan vara används teorier i kombination 
med de två liknande bilagornas utformning som utgångspunkt. I analysen undersöks både likheter och 
skillnader mellan de två bilagorna Två Dagar och Volt.  
 

5.2.1 Sidmallar 
Gemensamt för Två Dagar och Volt är att de båda använder sig av en header innehållande sidnumrering 
och artikelavdelare, den ser olika ut för de båda men används i samma syfte (se figur 22 och figur 28). 
Artikelavdelaren beskriver i text vilken avdelning i bilagan artikeln tillhör och vilken sorts innehåll som 
följer på sidan. Enligt Frost (2003) placeras detta med fördel på en mallsida, kopplad till resterande sidor i 
dokumentet, för att förändringar ska kunna göras med enkelhet. Frost (2003) menar även att 
utformningen ska vara igenkänningsbar så att bilagan med hjälp av återkommande element gör den enkel 
att urskilja. Den återkommande headern ökar denna igenkänningsfaktor för läsaren och gör att denne 
känner igen sig i varje upplaga av bilagan. Headern bidrar även till tydlig och enkel navigation i bilagorna 
och skapar ett sammanhållet helhetsintryck för bilagornas sidor. Den förenklande navigationen gör att 
läsaren hittar det denne letar efter och alltid vet var i bilagan denne befinner sig. Artikelavdelaren 
fungerar också som ett förtydligande av att en längre artikel fortsätter över till nästa uppslag. Det 
sammanhållna helhetsintrycket med en likadan header för alla sidor skapar en starkare identitet hos 
bilagorna. I headern finns också möjlighet att spegla huvudtidningens identitet, vilket skapar en starkare 
sammanhållning mellan de båda.  
 

5.2.2 Inramning 

Två Dagar använder till stor del linjer för att avskilja olika element från varandra medan Volt snarare 
ramar in olika element med andra element, så som bilder som inramas av text. Det är endast för sidor och 
uppslag med blandat innehåll och kortare artiklar som Volt använder linjer för att rama in och särskilja. 
(se 4.4.1.1 och 4.4.2.1) Inramningen är det som skapar grunden för att läsaren ska kunna skilja på olika 
element, och används vanligen för att separera element från varandra och från bakgrunden (Lupton och 
Phillips, 2008). Båda bilagorna använder sig av inramning i sin formgivning men det går inte att se några 
tydliga samband för vilken typ som används. Det viktiga är att vara tydlig med att avskilja elementen från 
varandra så att läsaren på ett effektivt och naturligt sätt kan ta till sig innehållet.  
 

5.2.3 Hierarki 
Båda bilagorna använder en tydlig hierarki och gemensamt för de båda är att de differentierar objekt 
genom storlek och form (se 4.4.1.1 och 4.4.2.1). Enligt Lupton och Phillips (2008) är den visuella hierarkin 
det som uttrycker ordningen i en layout, vilken kontrollerar hur och med vilket intryck läsaren uppfattar 
en sida.  Att båda bilagorna är tydliga i sin hierarki gör att de med större genomslagskraft kan skapa olika 
intryck hos läsarna. Den tydliga hierarkin hos båda bilagorna leder läsaren genom en artikel på det sätt 
som avsändaren avsett för att skapa rätt känsla i läsningen. Detta bidrar till en förhöjd läsupplevelse och 
en möjlighet att ge de olika artiklarna större effekt hos läsaren och göra att de stannar hos läsaren längre. 
 

5.2.4 Grid 

Som kan ses i figur 24 och 31 använder Två Dagar och Volt 12‐kolumnsgrid för utformningen. Båda 
bilagorna använder strikt detta grid vid textplacering och för brödtext används mellan två och sex 
kolumners spaltbredd. Spaltbredden för brödtext hålls ihop inom artiklarna men varieras mellan olika 
artiklar beroende på textmängd och utrymme. Bilderna placeras inte alltid inom gridsystemet utan kan 
variera beroende på beskärning och form, således följer inte heller bildtexterna gridet eftersom dessa 
anpassas efter bildernas placering. Ett gridsystem med flera kolumner ger en större frihet för formgivaren 
och layouter som är mer välanpassade för innehåll och utrymme kan skapas. När ett välmotiverat 
gridsystem används får tidskriften en underliggande struktur som gör layouten mer effektiv och unison. 
(se 2.3.5) Det gridsystem som används fungerar som en grund för layouten och ger tydliga riktlinjer för 
vilket utrymme som finns att tillgå. Hade utformningen istället utgått från ett gridsystem med få kolumner 
hade det låst formgivaren och i värsta fall skulle hela bilagan att uppfattas som monoton och tråkig. Detta 
samtidigt som ett grid med fler än 12 kolumner gör att det är svårt att se att det överhuvudtaget finns ett 
samband och en rytm mellan olika sidor. 12‐kolumnsgridet är ett flexibelt gridsystem, vilket kan ses i de 
båda bilagornas olika uttryck, det öppnar upp för kreativitet.  
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5.2.5 Typografi 
Till typografin använder båda bilagorna en antikva för brödtext och varierar sedan mellan antikvor och 
sanseriffer för ingress och rubrik (4.4.1.1 och 4.4.2.1). Att variera typsnitten för rubrik och ingresser 
öppnar upp för större friheter i formgivningen. Det är viktigt att typografin speglar avsändarens budskap 
(se 2.4) och en av formgivningens uppgifter är att framhäva innehållet och sälja in det till läsaren (se 2.1). 
Typografin ska guida läsaren genom artiklarna och den får inte vara ett hinder mellan läsaren och 
innehållet. Antikvor anses vara bäst lämpade för brödtext i tryckt form då dess egenskaper och 
utformning förenklar läsandet för ögat. De sanseriffa typsnitten anses lämpade att fungera som 
komplement till antikvorna i form av ingresser och rubriker. (se 2.4) Det är fördelaktigt för bilagorna att 
använda sig av antikvor i brödtexten för att försöka hålla textens läsbarhet så hög som möjligt. För att alla 
läsare ska kunna ta till sig innehållet på bästa sätt är detta en viktig punkt att hålla fast vid, roliga typsnitt i 
all ära men läsupplevelsen sänks om läsaren har svårt att ta till sig innehållet. Den ökade friheten som 
kommer av att variera antikvor och sanseriffer i rubriker och ingresser gör att formgivaren har större 
möjligheter att anpassa typografin till artikelns innehåll. Detta gör att formgivaren kan arbeta med 
rubriker och ingresser för att förmedla den känsla som avsändaren avsett. På så sätt kan formgivningen ge 
en större genomslagskraft hos läsaren och höja läsupplevelsen. 
 

5.2.6 Bildspråk  
När det gäller bilder använder båda bilagorna sig av dessa för att skapa spänning och väcka intresse hos 
läsaren. Bilder som drar in läsaren i sidan, leder dem genom artikeln och kompletterar innehållet används 
flitigt. Bilderna är fyrkantiga och ofta använder de båda bilagorna bilder på människor. Längre artiklar och 
reportage inleds ofta med ett introduktionsuppslag med en utfallande bild. Det som skiljer bilderna åt är 
att Volt i vissa fall använder sig av mer vågade beskärningar och inzoomningar i de fotografiska bilderna 
samt varierar med illustrationer till skillnad från Två Dagar. (se 4.4.1.1 och 4.4.2.1) Hur en bild är 
redigerad och beskuren påverkar hur bilden och även innehållet på sidan uppfattas (Caldwell och 
Zappaterra, 2014). Båda bilagorna använder sitt bildspråk till att ge artiklarna karaktär och djup. Bilderna 
används för att skapa en känsla hos läsaren som speglar artikelns innehåll. Volt använder inte bara själva 
motiven för att skapa en känsla utan utmanar också texten med bilder som har mer vågade beskärningar. 
På detta sätt kan spänningar mellan text och bild skapas som väcker intresse hos den som bläddrar 
igenom tidningen. Eftersom Frost (2003) menar att bilderna är nyckelfaktorer för utformningen är det 
viktigt att arbeta mycket med de bilder som ska vara med i tidningen. Hela känslan för tidningen kan 
speglas av känslan hos de bilder som valts ut till uppslagen, och hur bilderna framställs påverkar 
innehållet. Bilderna kan på så sätt vara en avgörande faktor för hur läsaren uppfattar hela bilagan och 
vilka attityder de skapar.  
 

5.3 Kundlojalitet 
Via den kundundersökning som gjordes med Volts läsarkrets vid årsskiftet 2006‐2007 kan det urskiljas 
att en större andel av läsarna var nöjda med Volt och ansåg den vara ett viktigt komplement till 
huvudtidningen (se 4.4.2). Dock behöver kundernas nöjdhet inte betyda att de även är lojala mot 
tidningen (Oliver, 1999).  Faktumet att Volt hade svårt att bli lönsam (se 4.4.2) vittnar om att även om 
läsarna uppskattar bilagan kan det vara svårt att finansiera den om inte annonsörerna ser möjligheter i att 
annonsera. Därför behöver det finnas starka bevis på att bilagan bidrar med ett tillräckligt stort värde för 
kunderna för att kunna motivera annonsörer och öka intäkterna.  
 

Detta värde för kunderna är något som är svårt att mäta och som det har gjorts lite forskning på. Det att 
svårt att genom studier avgöra huruvida det är just bilagan som skapar ett mervärde för kunderna och 
ökar deras vilja att stanna hos tidningen. Bilagan kan således bli beroende av huvudtidningen för sin 
överlevnad och i dagens hårda ekonomiska klimat för dagspressen kan detta vara ett problem. Volt var 
uppskattad bland läsarkretsen och dess utformning och innehåll fick många priser i branschen, men 
ekonomin räckte inte till för att hålla den levande. 
 

Vid undersökning av de tre bilagorna kan det sägas att alla är en omtyckt del av tidningen hos läsarna. Två 
Dagar anses till och med ha ett så högt värde att den används som ett säljargument för att locka nya 
prenumeranter eller behålla de som funderar på att avsluta sin prenumeration. (se 4.4.1 och 4.4.2) När 
kunderna uppskattar en produkt på grund av en emotionell koppling till produkten är kunderna i den 
emotionella fasen gällande lojaliteten (Oliver, 1999). Därför kan det sägas att prenumeranterna genom sin 
uppskattning av bilagorna uppnår en viss lojalitet rörande bilagan men även huvudtidningen, då denna är 
bäraren av bilagan. Den uppskattning som prenumeranterna känner för bilagan kan således flyttas över 
på huvudtidningen.  
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Den generella utformningen av Två Dagar är i stora drag framtagen utifrån läsarnas önskemål för hur 
bilagan ska se ut (se 4.4.1). Att företag lyssnar på sina kunder och gör förändringar och anpassar 
produkter efter deras önskemål är en viktig del för att bygga en stark och livslång relation till sina kunder 
(Solomon, Bamossy och Askegaard, 2006). Att Göteborgs‐Posten aktivt engagerar sina läsare i 
utformningen av tidningen samt lyssnar på deras åsikter bidrar därför till att relationen mellan företag 
och kund förbättras. Att frambringa denna typ av engagemang bygger en känsla av samhörighet hos 
kunderna och vilket är en av byggstenarna för att uppnå resonans (se 2.6.2). Tidningen stärker därför 
bandet mellan läsarna och bilagan genom att låta dem bidra till produktionen och göra dem delaktiga i 
den. Detta kan i sin tur höja värdet av bilagan för kunderna och göra dem mer fästa vid produkten.  
 

Corren använder sig av relationsmarknadsföring för att erbjuda sina kunder ett mervärde som kan öka 
deras lojalitet (se 4.2). Relationsmarknadsföring innebär att kunderna ges extra anledningar till att 
upprätthålla relationen till företaget över tid, vilket stärker bandet mellan företag och kund (Solomon, 
Bamossy och Askegaard, 2006). Genom att upprätthåll en god relation till sina kunder och ge dem 
anledningar till att stanna hos företaget kan således benägenheten att ha kvar sin prenumeration öka. Så 
länge tidningen upprätthåller den kvalitet som kunderna förväntar sig går det med hjälp av 
relationsmarknadsföring att stärka banden mellan tidningen och dess prenumeranter och på så sätt öka 
lojaliteten.  
 

5.4 Papper och tryckkvalitet 
Gällande pappret som används för bilagorna använder alla tre bilagorna samma papperstyp som deras 
huvudtidningar (se 4.3, 4.4.1 och 4.4.2). Dock använder bilagan Volt en högre tjocklek än sin huvudtidning 
(se 4.4.2).  Den största faktorn för Paus val av papperstyp är den ekonomiska aspekten som i dagsläget 
inte lämnar utrymme för att välja ett mer kvalitativt papper än tidningspappret (se 4.3). Kostnaden och 
upplagan är en av de fyra faktorer som påverkar valet av papper för en produktion och ett tjockare papper 
upplevs som mer exklusivt av läsaren (se2.7). Då Corren inte har ekonomiska förutsättningar för att välja 
en annan papperstyp än vanligt tidningspapper för sin bilaga måste de göra det bästa av vad de har att 
arbeta med. Dock finns möjligheten att påverka tjockleken på pappret vilket kan bidra till att förbättra 
känslan för läsaren genom att bilagan uppfattas som mer exklusiv och även särskiljs mer från 
huvudtidningen än om tjockleken är densamma. 
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6 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka huruvida en dagstidnings helgbilaga och dess utformning kan öka 
lojaliteten hos dagstidningens befintliga prenumeranter, och göra dem mindre benägna att avsluta sin 
prenumeration. Nedan följande slutsatser baseras på resultatet av de analyspunkter som återfinns i 
kapitel 5. Dessa slutsatser har använts som underlag till det designförslag som arbetats fram för Paus 
utformning.  
 

I analysen framgår att respondenterna har en positiv attityd till både huvudtidningen och helgbilagan. De 
vill ha kvar Paus som den är idag vad det gäller utgivning, det vill säga som en fristående helgbilaga. Det 
framgår även att innehållet i Paus är svårt att anpassa och göra mer specifikt för att tilltala varje enskild 
individ. Istället ökas bredden i läsarkretsen genom att ha olika typer av innehåll där det finns något som 
tilltalar alla. Analysen visar vidare att läsarna, i en jämn fördelning, föredrar både längre och kortare 
reportage. Detta talar för en användning av båda varianterna för att tilltala en så bred läsarkrets som 
möjligt. (se 5.1) 
 

Utifrån läsarnas attityder från enkätundersökningen samt de styrkor som finns hos de undersökta 
bilagorna visar analysen att Paus innehåller både styrkor och svagheter i sin utformning. Därför kan 
slutsatsen dras att vissa av Paus element bör behållas medan andra bör uppdateras, varför en 
omformning av Paus är att föredra framför att skapa en helt ny bilaga. En omformning är även att föredra 
framför att behålla Paus som den är, då det genom analysen inte går att fastställa att Paus uppnår det 
värde hos läsarna som krävs för att bilagan ska öka läsarnas lojalitet. (se 5.1 och 5.2) 
 

Analysen av enkätsvaren visar att respondenterna är lojala mot Corren som tidning. Detta är något som 
Paus kan dra nytta av då positiva associationer till huvudtidningen kan överföras till bilagan. På samma 
sätt kan även bilagan erbjuda ett mervärde för läsaren som ökar huvudtidningens värde. Det är dock svårt 
att utifrån analysen avgöra om en bilaga kan höja kundlojaliteten och på vilket sätt. Däremot visar 
analysen att läsarna av de tre bilagorna uppskattar dem och att de är något de gärna har kvar, vilket 
bidrar till en emotionell lojalitet hos prenumeranterna. Därför kan det sägas att ju mer bilagan ökar i 
värde för prenumeranterna, desto mer höjer den lojaliteten för tidningen. (se 5.3) 
 

6.2 Rekommendationer för omformning av Paus 

Gällande omformningen av Paus har nedanstående rekommendationer tagits fram. Rekommendationerna 
är uppdelade efter vilka nuvarande delar i Paus som är värda att bevara samt vilka delar som bör 
omarbetas för att bättre motsvara andra lyckade bilagor samt Correns läsares förväntningar. 
Rekommendationerna är även presenterade i ett visuellt designförslag i bilaga 4.  
 

6.2.1 Element att bevara 

Analysen visar att det är fördelaktigt att använda en header för navigation, sidnumrering samt 
artikelavdelning då både Volt och Två Dagar använder sig av denna metod. Då Paus header är ett 
återkommande element som också återfinns i huvudtidningen bidrar den även med igenkänningsfaktor 
samt stärker identiteten mellan bilagan och huvudtidningen. Headern i huvudtidningen skiljer sig i färg 
mellan olika sektioner, även Paus har en egen “huvudfärg”, detta enhetliga färgtema kommer att behållas 
även om färgen kommer att förändras för ökad självständighet. 
 

Typografin som används för brödtext och bildtext kommer också att behållas efter omformningen. 
Typsnittet, radavståndet och teckengraden som används för brödtexten bidrar till en hög läsbarhet och 
fungerar bra både för smala och breda textkolumner. Den sanseriff som används för bildtext kontrasterar 
till antikvan och särskiljer de två texttyperna från varandra. Då både Två Dagar och Volt använder sig av 
en antikva i sin brödtext för att få en så hög läsbarhet som möjligt och en sanseriff i bildtext för kontrast, 
finns det ingen anledning för Paus att byta ut sina nuvarande typsnitt. Eftersom det även är samma 
typsnitt som används för brödtext i huvudtidningen kommer samma helhetsdrag bevaras mellan 
tidningarna.  
 

Analysen visar vidare att det är viktigt att använda en inramning för att separera objekt från varandra så 
att läsaren kan ta till sig innehållet på ett korrekt sätt. Paus använder i dagsläget en tydlig inramning med 
streckade och heldragna linjer som separerar olika texter från varandra och ramar in bilder och innehåll, 
varför denna anses vara fördelaktig att behålla. Inramningen är även densamma i både bilagan och 
huvudtidningen vilket ökar igenkänningsfaktorn och stärker identiteten.  
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Utifrån de ekonomiska förutsättningar som Corren i dagsläget har är det inte möjligt att göra stora 
förändringar rörande pappersval. Det som däremot framgår i analysen är att bilagans känsla hos läsaren 
kan ökas genom att öka tjockleken på pappret, en åtgärd som Corren har förutsättningar att göra. Därför 
bör Paus tryckas på samma papper som huvudtidningen men med en högre tjocklek för att framhäva en 
exklusivare känsla och differentiera bilagan från huvudtidningen.  
 

6.2.2 Element att utveckla och omforma 

Paus använder i dagsläget ett större antal kolumner i sitt gridsystem än Två Dagar och Volt. Trotts att ett 
större antal kolumner används är layouten monoton och samma layout är återkommande för alla typer av 
innehåll. Genom att minska antalet kolumner till ett 12‐kolumnsgrid ges formgivaren stramare riktlinjer 
utan att bli låst och det kan bli lättare att skapa kreativa layouter utan att ge ett rörigt intryck. Som teorin 
visar är det viktigt att formgivaren gör motiverade layouter som anpassas efter innehållet istället för 
tvärtom, vilket är något som behöver implementeras hos Paus.  
 

Bilderna i bilagan kommer i stort vara av samma karaktär som i nuläget. De varierar beroende på innehåll 
på ett motiverat sätt och avseende storlek och form är de liknande de bilder som återfinns i Två Dagar och 
Volt. Enligt enkätundersökningen är inte bilderna den avgörande intresseväckande faktorn för artiklarna 
vilket indikerar att detta är något Paus behöver vidareutveckla. Både Två Dagar och Volt använder stora 
bilder med ett starkt uttryck för att leda läsaren in i artikeln. Bilderna bör också differentiera sig från de 
bilder som finns i huvudtidningen för att förtydliga att detta är en fristående del med featurematerial. För 
att skapa en sådan differentiering kan fotografiska bilder blandas med illustrationer. 
 

Då typsnittet för brödtext kommer behållas för att öka samhörigheten mellan bilaga och huvudtidning ges 
en frihet att använda sig av varierade typsnitt för rubrik och ingress. Detta är något som både Två Dagar 
och Volt gör. Rubriken väcker precis som bilderna intresse och typsnittet hos dessa bidrar till innehållets 
identitet. Exempelvis kan det kompletterande typsnittet som används i Paus logotyp, för ordet weekend, 
användas mer frekvent för att återknyta till logotypen och göra bilagan mer enhetlig.  
 

Även om olika typsnitt används är det viktigt att rubriken är det första textuella elementet som läses och 
att ingressen följer naturligt efter denna. Detta för att inte förvirra läsaren och för att undvika att 
textelement missas. I dagsläget har Paus problem med hierarkin mellan ingress, rubrik och brödtext. 
Ingressen placeras ibland långt ovanför rubriken som då hamnar närmare brödtexten, detta gör det 
naturligt att hoppa över ingressen och bara läsa rubrik och brödtext. Med en tydligare formhierarki och 
placeringshierarki, framförallt av rubrik och ingress i förhållande till varandra, kan missförstånd 
undvikas. 
 

De olika delarna i tidningen differentieras genom färg och alla delar har en egen nyans. Paus blågröna 
nyans som används i dagsläget ligger väldigt nära den blåa nyans som används för nyhetssidorna i 
huvudtidningen. För att ytterligare differentiera Paus från huvudtidningen och visa att den är sin egen del, 
och en featuredel, bör färgen bytas ut till en nyans som bryter av från de andra delarna och får Paus att 
sticka ut. Dock är det bra för igenkänningen att hålla sig till samma färg i varje nummer precis som det är i 
dagsläget. 
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7 Diskussion  
Undersökningen som gjorts i denna studie har haft sin utgångspunkt i Östergötland och Östgöta 
Correspondentens prenumeranter samt tidningens bilaga. På grund av detta går inte de aspekter som 
baseras på enkäten att generalisera för andra bilagor i andra geografiska områden. De rekommendationer 
rörande utformningen av Paus gäller endast under de förutsättningar som studien har haft, och kan inte 
appliceras, med samma resultat, på exempelvis en bilaga i Stockholm. Det kan även sägas att majoriteten 
av respondenterna för enkäten är över 50 år, vilket gör att enkätsvaren kan anses färgade av endast denna 
åldersgrupps åsikter. Att säga att enkäten ger en rättvis bild av vad alla Correns prenumeranter tycker 
kan därför vara svårt, då de yngre åldersgrupperna inte är tillräckligt representerade.  
 

I studien har det varit svårt att komma fram till hur mycket en bilaga egentligen kan påverka 
kundlojaliteten för huvudtidningen. Det kan anses finnas ett samband mellan läsarnas uppskattning av en 
bilaga och deras emotionella lojalitet för huvudtidningen. Dock behöver en tidning arbeta aktivt med sin 
bilaga för att ett sådan resultat ska kunna uppnås, tid och tanke måste läggas ner på innehåll och 
utformning för att en bilaga ska kunna höja sitt värde hos läsarna.  
 

Metoden som använts i denna studie har syftat till att ge en bred och ytlig grund för vad så många 
respondenter som möjligt tycker om Paus. Om istället en kvalitativ metod använts för undersökningarna 
med syfte att få en djupare förståelse av vad ett färre antal respondenter tycker om Paus hade resultatet 
av studien kunnat se annorlunda ut. En kvalitativ djupgående studie hade kunnat generera en mer 
ingående bild av vad ett antal personer tycker och vill ha ut av en bilaga, samt hur den skulle kunna höja 
deras lojalitet. Dock hade detta resultat varit svårt generalisera över alla Correns prenumeranter eftersom 
det är svårt att avgöra om de utvalda respondenternas svar kan gälla för en större grupp.  
 

Enkäten var tänkt att innehålla påståenden med sju stycken svarsalternativ, men vid utskicket gjordes 
detta om till sex svarsalternativ. Detta stod utom författarnas kontroll och kan ha medfört att tolkningen 
av svaren blir annorlunda än vad de hade blivit. Teorin beskriver hur ett ojämnt antal svarsalternativ är 
positivt för undersökningen då alternativet i mitten blir neutralt, alltså varken positivt eller negativt. Nu 
tvingades respondenterna ange antingen ett positivt eller negativt svar, vilket gör att de som egentligen 
inte har någon åsikt i frågan har tvingats ta ställning. Detta kan vara positivt då vissa respondenter kan ha 
tänkt till lite extra om vad de verkligen tycker i frågan. Det kan även vara negativt då vissa respondenter 
kan ha fyllt i ett positivt eller negativt svar bara för att fylla i något, och egentligen inte har en åsikt. Detta 
kan ge en felaktig bild av vad respondenterna tycker i frågan.  
 

7.1 Fortsatta studier 
Eftersom denna studie var tidsbegränsad fanns ingen möjlighet att testa de rekommendationer och det 
designförslag som togs fram. Ett förslag till fortsatta studier är att utforma ett test för att ta reda på om det 
som tagits fram är lyckat eller ej.  
 

Som komplement till denna studie kan också andra undersökningar som behandlar nya aspekter av 
bilagor utföras. Intressanta aspekter att undersöka skulle exempelvis vara omslaget, det textuella 
innehållet eller hur bilagan är som annonsmiljö. De två tidigare kan precis som denna studie kopplas till 
att öka värdet för läsarna. Annonsmiljön kan undersökas ur både ett sälj och ett köp perspektiv.  
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Bilaga 1 – Enkätundersökning 

 

1. Jag är nöjd med morgontidningen Corren 

 

2. Hur mycket av Correns helgbilaga Paus läser du? 

 

3. Det är viktigt med en helgbilaga med extra läsning 

 

4. Jag vill hellre ha extraläsningen från helgbilagan utspridd i huvudtidningen under flera dagar i veckan 

 

5. Innehållet i helgbilagan Paus intresserar mig 

 

6. Helgbilagan Paus utseende tilltalar mig 

 

7. Jag tycker om att lösa korsorden i Paus 
 

8. Jag läser Paus enbart för korsorden 

 

9. Krönikorna är det bästa med Paus 
 

10. Bilderna avgör om jag tar del av ett reportage eller inte 

 

11. Bilderna i Paus är bra 

 

12. Långa reportage, som sträcker sig över flera sidor, tilltalar mig 

 

13. Vad skulle vara intressant för dig att läsa om, utöver det innehåll som idag finns i huvudtidningen? 

 

14. Ålder 
 

15. Kön 

 

16. Sysselsättning 

 

17. Bostadskommun 

 

18. Hur länge har du varit prenumerant på Corren? 
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Bilaga 2 – Kundundersökning, Volt 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, Göteborgs‐Posten 

 

Finns det någon läsarundersökning som gjordes innan Spoon tog över produktionen, som det finns 
möjlighet att ta del av? 
 

Du nämnde tidigare att ni fått positiv feedback från läsare, finns det exempel på vad de lyfter fram som 
positivt? 
 

Tror ni era läsare skulle sakna bilagan om den försvann? 
 

Tror ni den bidrar till att läsarna behåller sin prenumeration? 
 

Ser ni Två Dagar som en viktig del av tidningen? 
 

Tycker ni att bilagan har ett så stort värde att den är värd att behålla även i ett hårt ekonomiskt klimat? 
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Bilaga 4 – Designförslag 

 
Sidmall med och utan exempel på header, rubrik, ingress och brödtext. 

 

 
Personporträtt med stor introduktionsbild för att locka läsare, headern uteblir för att ge plats åt bilden. Brödtext i samma 
typsnitt som huvudtidningen och faktaruta satt i en sanseriff.  
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Längre reportage om resor 
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Enkelsidig artikel 

 
 
 


