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 Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur tidskriftsredaktioner utformar sina 

omslag efter målgrupp. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med 

chefredaktörer, art directors och redaktörer vid sju olika tidskriftsredaktioner. Dessa 

resultat har kompletterats med en analys av 19 olika tidskriftsomslag. Analysen är 

genomförd som en slags överblick där de olika omslagen granskats utifrån teorier om 

de olika element som förekommer på ett tidskriftsomslag. Dessa har sedan 

sammanställts i tabeller där eventuella likheter och skillnader framträder tydligare.  

 

Resultaten från denna undersökning visar att tidningar som måste sälja bra i butik alla 

utformar sina omslag på liknande sätt. Man gör målgruppsundersökningar och vet 

mycket om målgrupperna. Däremot vet man egentligen inte exakt vad som attraherar 

målgruppen eftersom det kan bero på en mängd olika faktorer om en tidskrift köps 

eller inte. Därför använder man sig mycket av klassiska teorier om vad som gör ett 

omslag säljande och följer en känsla chefredaktör eller AD har om vad som är ett bra 

omslag. Ju bredare målgrupp en tidning har desto rörigare är omslaget. Tidskrifter 

som vill verka lite mer exklusiva har mer stilrena omslag.  

 

Nyckelord: layout, målgrupp, målgruppsanpassning, omslag, tidskrift, tidskriftsdesign, 

tidskriftsomslag
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1. INLEDNING 
 

Oavsett vem du är och vem du vill vara så finns det ett magasin för dig. I dagens samhälle är det 

kanske viktigare än någonsin att visa identitet och tillhörighet, och det kan man göra med hjälp av 

de magasin man väljer att läsa. Även om papperstidningen av många förutspås en osäker framtid 

fortsätter magasinsbranschen att blomstra. (Taylor:2006, s 12-15) Idag har Sveriges Tidskrifter ca 

400 medlemmar med alla möjliga olika inriktningar. Totalt har alla svenska tidskrifter en räckvidd 

på över sex miljoner läsare och 93 procent av Sveriges befolkning läser tidskrifter, enligt Orvesto 

Konsument 2009:2 (Lindberg & Neld 2009). År 2008 omsatte populärpressen 897 miljoner kr 

och fackpressen 1624 miljoner kr (Sveriges Annonsörer). 

 

Kanske på grund av att vi nu för tiden har ett flertal olika identiteter och tillhörigheter att 

signalera kan det vara svårt att få lojala läsare till en tidskrift. De som är minst lojala till ett 

specifikt magasin och istället växlar mellan flera olika är de som läser livsstilsmagasin, enligt Eva 

Jais-Nielsen (2004, s 158). Med detta i åtanke förstår man att omslaget är otroligt viktigt för 

livsstilsmagasinet, då det är det enda som syns av tidningen i hyllan i butiken. Det är omslaget 

som ska sälja tidskriften (Bergström 2004, s 47). Att man på en tidskriftsredaktion lägger mycket 

tid och omtanke på att utforma omslaget är givet. Frågan är hur man resonerar kring processen. 

 

1.2 SYFTE 

Med denna uppsats avser vi att undersöka hur olika tidskriftsredaktioner anpassar sina omslag till 

den målgrupp de riktar sig till. Vi tänker oss att det här kommer att gå ihop med vad som gör 

omslagen säljande. Därför har vi också valt att fokusera till stor del på vad som säljer. Eftersom 

tidskrifter läses, och köps av väldigt många, är det intressant att undersöka vad som krävs av ett 

omslag för att locka läsare. Inför denna studie har valet fallit på att undersöka ämnet från 

redaktionernas sida. När man utformar sin medieprodukt, i detta fall tidskriftsomslag, måste man 

utgå från målgruppens värderingar och intressen för att budskapet ska nå fram till mottagaren. 

Det är viktigt att mottagaren genast förstår avsikten med produkten och attraheras av den 

(Bergstöm 2004, s 87-93). Det vi undersöker i denna studie är hur man går till väga rent praktiskt.  

  

Vi vill ta reda på vad redaktionerna vet om sina läsare och hur de sedan använder detta för att 

utforma så attraktiva omslag som möjligt. Det har gjorts väldigt lite forskning på tidskrifter i 

allmänhet, och på omslag i synnerhet, och vi anser att detta är ett viktigt ämne som blivit förbisett. 

Anja Hirdman (2001, s 39) menar att formen inte är fristående från innehållet men att den bidrar 

till att skapa en ”tidningsmiljö”. Mottagaren läser inte text och bild för sig, utan hela tidningen. 
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Därför anser Hirdman, liksom vi gör, att man bör undersöka även formen närmare. En annan 

anledning till att göra denna uppsats är att båda författarna är intresserade av tidskriftsbranschen 

och gärna vill veta mer om hur den fungerar. Vi har valt att fokusera på just omslagen eftersom 

de representerar arbetet med tidningen i stort och vi får på så sätt en överblick av hur man tänker 

när man producerar tidskrifter.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

• Vilka är målgrupperna och vad har redaktionerna för bild av sina läsare?  

• Hur tar redaktionerna reda på vad läsarna lockas av? 

• Hur gör de omslagen attraktiva för sina läsare, och vad säljer? 

• Vilka likheter och skillnader kan man se på magasin med olika målgrupper? 

 

1.4. BEGREPPSDEFINITION 

Livsstilsmagasin - Med livsstilsmagasin menar vi tidskrifter som blandar flera ämnen så som 

relationer, mode, skönhet, hälsa och karriär och kommer med tips på hur man kan förbättra sin 

nuvarande situation inom dessa olika ämnen (Jais-Nielsen 2004, s. 161-162). Denna typ av 

tidningar finns för både kvinnor och män. 

Tidskrift - Kommer ut regelbundet men inte lika ofta som en dagstidning. Innehåller heller inte 

nyheter utan underhållande material, kultur eller fackkunskap. Är mer specialiserad och går på 

djupet mer än en dagstidning och anpassar sig mer efter läsares ålder, kön och intressen. (Jais-

Nielsen 2004, s.11) 

Magasin - Ett annat ord för tidskrifter, ofta tjocka sådana med glansigt papper och många bilder. 

Magasin handlar om ämnen som mode, skönhet, hälsa och inredning. (Jais-Nielsen 2004, s 11-12) 

Medlemstidning - Ges ut gratis till medlemmar i olika föreningar och dylikt, är alltså i huvudsak 

prenumererade och kommer med posten. (Jais-Nielsen 2004, s 20) 

Specialtidning - Här menar vi en smalare tidning som fokuserar på ett särskilt ämne som kan 

vara ett intresse eller en hobby för många.  

Övriga begrepp förklaras i teorikapitlet, kapitel 4.  

 

1.5. DISPOSITION 

Bakgrundskapitlet innehåller korta fakta om de olika tidskrifterna som ingår i vår studie. Tidigare 

forskning innehåller några tidigare uppsatser som skrivits i samma ämne och vilken betydelse de 

haft för oss. I kapitlet Teoretiska utgångspunkter har vi samlat den information vi hämtat från 

olika litterära källor. Vi har bland annat sammanställt information om ett antal olika begrepp som 

används ofta inom tidskriftsbranschen, som till exempel puffar, logotyp och typografi. Dessa kan 

ses som byggstenar i ett tidskriftsomslag och kommer att vara utgångspunkter för den analys som 
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genomförts som en del av studien. Därför presenteras dessa olika termer närmare i teoridelen, för 

att ge läsaren förkunskaper om vad de innebär och hur de används. De metoder som använts i 

studien beskrivs utförligt i kapitel fem. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer samt en analys 

av omslagen för de tidskrifter som ingår i studien. Resultaten från intervjuer och analys redovisas 

i kapitel 6. I kapitlet därefter analyseras resultaten och kopplas till teorier. Uppsatsen avslutas med 

ett kapitel som heter Slutsatser och diskussion, där vi sammanfattar de resultat vi kommit fram till. 

 

2. BAKGRUND 

  

2.1 AMELIA 

Tidningen Amelia startades i april 1995. Dåvarande chefredaktören var Amelia Adamo. Amelia 

kommer ut var fjortonde dag och riktar sig främst till kvinnor i åldrarna 25 till 50 år. Den största 

delen av målgruppen finns i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Amelia definierar 

sig som en livsstilstidning för kvinnor som vill förbättra sitt liv. Det handlar mest om relationer, 

men även mode, skönhet, resor mm. Tidningen hade år 2008 en upplaga på 104 200 ex och lästes 

av 384 000 personer. Amelia ges ut av Bonnier Tidskrifter AB och chefredaktör är Ann Fredlund. 

Art Director (AD) är Jonna Olsson. Förutom huvudtidningen har man en rad specialtidningar, 

som kommer ut en eller två gånger per år, som till exempel Amelia Brud och bröllop, Amelia 

Baby, Amelia Hår och skönhet och Amelia Sommar. Tidningen kostar 36 kr. (amelia.se) 

  

2.2 CAFÉ 

Magazine Café är Sveriges största modemagasin för män. Tidningen lanserades i maj år 1990 av 

Rosenudde förlag som det första av en ny typ av livsstilsmagasin för unga män. Målgruppen är 

framför allt män mellan 18 och 40, boende i stad. (allermagazine.se) Café kommer ut med 12 

nummer per år och hade år 2008 en upplaga på 28 700 ex, varav 13 300 sålda lösnummer, och en 

räckvidd på 137 000 (Tidskriftsstatistik 2008). Ansvarig utgivare är Fredrik Helmertz och 

chefredaktör är Jens Stenberg. AD är Joel Persson. Tidningen ges idag ut av förlaget Aller 

Magazine, tidigare Hachette Sverige som köptes upp av Allers år 2007. Man profilerar sig främst 

som en modetidning, men innehåller även bland annat teknik, karriär, sport, nöjen och hälsa. 

Tidningen kostar 58 kr. (allermagazine.se) 

  

2.3 COSMOPOLITAN 

Cosmopolitan är ett livsstilsmagasin för unga kvinnor som ges ut en gång i månaden av LRF 

COSMOMAG AB, ett joint venture mellan HMI och LRF Media AB. Chefredaktör och ansvarig 

utgivare är Maja Persson, AD är JohnJohn Wedin. Magasinet hade år 2008 en upplaga på 75 200, 
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varav 58 100 var sålda lösnummer, och nådde ut till 182 000 läsare. Mode, skönhet, relationer, 

karriär och personlig utveckling är några av de olika ämnen tidningen behandlar. Den primära 

målgruppen är kvinnor i åldern 20 till 30 år. Cosmopolitan finns i 100 olika länder på 36 olika 

språk och kommer ursprungligen från USA. Där har tidningen funnits sedan 1886, men fick sin 

nuvarande form på 1960-talet av dåvarande chefredaktören Helen Gurley Brown. Första numret i 

Sverige kom ut i mars 2001. Tidningen kostar 39,50 kr. (Maja Persson, chefredaktör) 

  

2.4 LAGALÄTT 

LagaLätt är en mattidning ”i tiden för hela familjen”. Den ges ut av Bonnier Nova 

Förlag/Bonnier tidskrifter och kommer ut 12 gånger om året. Tanken med tidningen var att nå 

framför allt kvinnor mellan 25 och 45 år som vill ha lättlagade rätter som går snabbt att laga till 

och inte innehåller för mycket kalorier. Recepten ska ta högst en halvtimme att tillreda och inte 

innehålla mer än 599 kalorier. Redaktionen har en egen kock som provlagar alla recept. Enligt 

Bonniers hemsida går funktion och inspiration som en röd tråd genom tidningen. Ny 

chefredaktör för LagaLätt är Katrin Alström som precis tagit över efter Annika Ortmark Lind. 

AD är Lotta Bergendal. LagaLätt har enligt TS en upplaga på 39 500 (2008) varav 28 900 är sålda 

som prenumeration. Tidningen kostar 43,50 kronor. (lagalatt.se) 

  

2.5 LJUVA LIVET 

Ljuva Livet är ett livsstilsmagasin för kvinnor och män i åldern 50+. De har som kompletterande 

text till logotypen ”Livsstilsmagasinet för tidlösa kvinnor och män”. De skriver på sin hemsida att 

magasinet är ”för dig som älskar livets goda” och inriktar sig mycket på kultur, resor och hälsa 

men även skönhet, mode, mat och ekonomi. De skriver också att magasinet är till ”för dig som 

vill berikas och beröras”. Tidningen ges ut av förlaget La Prensa AB som köpte tidningen 

sommaren 2008. Från början hette tidningen senior men bytte namn för att läsaren inte skulle 

känna sig gammal. Chefredaktören heter Gudrun Pawlo Lindskog. AD är Ingela Westling. 

Tidningen kommer ut med 8 nummer per år och kostar 39 kronor. (ljuvalivet.se) De har en 

upplaga på cirka 30 000 varav lösnummer runt 22 000 (Gudrun Pawlo Lindskog). 

  

2.6 MODERN PSYKOLOGI 

Modern Psykologi är en helt ny tidning som kom ut med sitt förstanummer nu i november 2009. 

Tidningen kommer ut med 6 nummer per år och kostar 68 kronor. Den ges ut av Språktidningen 

i Sverige AB. Chefredaktör är Patrik Hadenius. Layout görs av en art director som jobbar på 

företaget Oktavilla. Han heter Per Boström. Såhär beskriver de själva tidningen på sin 

hemsida: ”bred populärvetenskaplig tidning om psykologi och hjärnforskning. En underhållande, 

inspirerande och allmänbildande tidskrift för alla som är intresserade av tänkande, känslor, 
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relationer och beteende. Modern Psykologi skriver om allt som har med beteende, tankar, känslor 

och relationer att göra. Vi gör det från minsta neuron till hela samhällen. Vi gör det högt och lågt, 

kort och långt, roligt och provocerande. I en och samma tidning ryms både avancerad 

populärvetenskap och lättsamma reportage. Här finns kontroverser, kuriosa och konkreta råd.” 

Tidningen tar upp olika typer av ämnen. Till exempel ska en stående punkt vara smart mat. 

(modernpsykologi.se) Eftersom tidningen är helt ny finns inga upplagesiffror. 

  

2.7 TURIST 

Tidningen Turist – Svenska Turistföreningens resemagasin är en medlemstidning som skickas ut 

till alla som är medlemmar i Svenska Turistföreningen. Tidningen kommer ut fem gånger per år 

och går även att köpa i vissa Pressbyråer för 39 kronor. ”Turist innehåller resereportage, 

medlemssidor, tester av friluftsutrustning, debattartiklar och personporträtt.” Enligt STF:s 

hemsida. Enligt TS har tidningen en upplaga på 160 400 (2008). Chefredaktör är Anders Tapper 

och AD är Mårten Leo. Tidningen kostar 39 kr. (svenskaturistforeningen.se) 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
Anna Larsson & Johanna Angeria har skrivit en uppsats med titeln Populärmagasin- vad 

kännetecknar ett säljande omslag? De undersöker i sin uppsats vad det är på omslaget som slutligen 

fångar köparen, genom en studie av tidningarna Leva och MåBra där de har jämfört magasinens 

bäst säljande omslag med de som sålt sämst. De har kommit fram till att omslagen är utformade 

efter rådande teorier om layout. Största skillnaden mellan de som sålt bäst respektive sämst tror 

de beror på textpuffarnas placering och innehåll och bildens betydelse på omslaget. De anser att 

tidningsmakarna är väl medvetna om vilka verktyg man bör använda sig av.  

 

Det ska bli intressant att se om vi kommer fram till samma resultat som dem, dvs. att omslagen är 

utformade efter rådande teorier om layout och att tidningsmakarna är väl medvetna om vilka 

verktyg man bör använda sig av. Vi har även inspirerats till upplägget på studien av Larsson och 

Angeria, då vi liksom de utgått från olika teorier om tidskriftsdesign så som bilder, färger, puffar 

osv. när vi utformat frågor till intervjupersoner och gjort analyser, och sedan även byggt upp vår 

resultatredovisning kring dessa. 

 

 

 

 



 10 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
4.1 LÄSARUNDERSÖKNINGAR 

Vad vi uppfattar som attraktivt hänger ihop med sociala förutsättningar som vi själva inte kan 

påverka i någon högre grad, menar Gripsrud (2002, s 116-117).  Eftersom man utgår från att alla 

har denna kunskap om sociala hierarkier bygger mediernas marknadsavdelningar ofta på detta 

som alla redan vet. För att motivera sina strategier gör medieföretagen hela tiden undersökningar 

av sin publik. Den typ av information dessa undersökningar ger är besked om publikens ålder, 

kön, utbildning, yrke, inkomst, värderingar och livsstil. Man tar också reda på vad olika delar av 

publiken vill ha ut av medierna, vad de gillar och vad de ogillar. Meningen är att denna 

information ska göra det lättare att skapa produkter som tilltalar publiken, något som 

kommersiella medier anser sig vara extra duktiga på. Marknadsforskningens 

publikundersökningar är alltså främst ett redskap för dem som vill nå en viss del av befolkningen 

med en viss typ av produkt, och de kan ”justera innehållsprofilen på produkten så att täckningen 

blir maximal inom målgruppen” (Gripsrud 2002, s 118).  

 

Det är viktigt att känna till målgruppen ordentligt, det räcker inte med faktorer som kön och ålder 

då dessa variabler är för vida för att kunna utgöra en målgrupp. Man ska ta reda på livsstilar, 

värderingar, vanor, ovanor, utseende, ålder, bostadsorter, osv. De viktigaste verktygen för att ta 

reda på allt detta är målgruppsdatabaser, framförallt Orvesto och Andromeda. Materialet tas fram 

genom att konsumenter intervjuas om ett stort antal produkter. Det ställs frågor för att försöka 

definiera vilken typ av person den intervjuade är och vilka medier han/hon använder sig av. 

(Franzén 2007, s 29) Det är mycket viktigt att bestämma vilken målgrupp man riktar sig till, 

därefter kan man anpassa budskapet efter målgruppens kön, ålder, utbildning osv. (Bergström 

2004, s 65) När det gäller att ta reda på vad som säljer tidskrifter litar många stora förlag mycket 

på mediebyråer och marknadsundersökningar. (Jais-Nielsen, 2004, s 21-22). 

 

4.2 LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING 

Jais-Nielsen (2004, s 20) menar att medlemstidningar och andra tidskrifter som kommer hem 

direkt i brevlådan har möjlighet att arbeta på andra sätt än de som måste kämpa för att synas i 

tidningshyllan. Däremot måste de konkurrera med annat som kommer i posten eller delas ut som 

till exempel reklamblad och gratistidningar. För populärtidskrifter är däremot omslaget den 

absolut viktigaste sidan, med uppgift att sticka ut och synas i hyllan i butiken. Vissa menar att 

tidningar måste se ut på ett visst sätt, dvs. ”som alla andra” för att ens få chansen att hamna i 

tidningshyllan.  Jais-Nielsen (2004, s 22) skriver att enkla och stilrena omslag borde kunna sticka 
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ut och uppmärksammas eftersom de skiljer sig så mycket från de röriga och skrikiga omslag som 

dominerar tidningshyllorna idag. Hon säger dock också att detta inte verkar vara något som 

storsäljarna använder sig av. 

 

4.3 SÄLJANDE OMSLAG 

Jais-Nielsen (2004, s 20) nämner en mängd olika ”sanningar” för vad som bör ingå i ett säljande 

tidskriftsomslag. Det rör sig till exempel om att det ska vara en person på omslaget och gärna en 

känd sådan. Det ska också helst vara en kvinna på omslaget. Ögonkontakt med omslagsmodellen 

och mycket blått på omslaget säljer också. Gröna omslag säljer däremot dåligt. Enligt Jais-Nielsen 

är det många som tror på att det här stämmer och följer reglerna, medan andra anser att det är 

trams. Hon påpekar också att hur relevanta dessa regler är beror på vilken typ av tidning det rör 

sig om. På ett livsstilsmagasin passar det till exempel utmärkt med en leende tjej, men inte lika bra 

på en affärstidning. Det beror helt på vad läsarna är vana vid och förväntar sig från en tidning i 

den speciella genren.  

Andra saker som tros sälja omslag är många puffar, mycket olika formobjekt som tonplattor och 

stjärnor och stora siffror. Dessutom kan man skicka med små presenter med tidningen, som 

böcker, cd-skivor, dvd-filmer och smink, vilket höjer försäljningssiffrorna. (Jais-Nielsen 2004, s 

30-34)  

4.4 SÄLJRESULTAT 

Eftersom livsstilsmagasin är väldigt inriktade på att sälja till varje pris händer det ibland 

att ”marknad går före moral”, som t.ex. när det gäller ämnet bantning. ”’Vi försöker att inte ha 

det men bantning säljer tyvärr’ kan det heta.” (Jais-Nielsen 2004, s 188) Anja Hirdman (2001, s 9) 

menar att kvinnotidningar är speciella på så sätt att de riktar sig till alla kvinnor, oavsett intresse. 

Tidningar för män brukar oftast utgå från ett visst intresse, till exempel motorsport, båtar eller 

jakt. Livsstilsmagasin för män skiljer sig därför från dessa och kan istället jämföras med 

kvinnotidningar, eftersom de ser alla män som möjliga läsare, på grund av att de är just män. De 

antas alla vara intresserade av samma saker.  

För en lyckad, säljande omslagsbild bör man ha en leende kvinna som är fotomodell eller kändis. 

Omslagspersonens personlighet och karaktär är viktig, personen måste utstråla den attityd och 

image tidningen vill signalera. (Jais-Nielsen, s 34-36) 

4.5 SIGNALER OCH BUDSKAP 

Christer Rindeblad på Hjemmet Mortensen (personlig kommunikation, 10 november, 2009) 

menar att tidningar läses med olika syften. Han skiljer på instrumentella tidningar och tidningar 
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som är till för dröm och inspiration. Med instrumentell menas att tidningen är till väldigt praktisk 

nytta för läsaren. Detta handlar ofta om tidningar som riktar sig till män, typiska intressetidningar 

med tips på vilken ny bil eller mobiltelefon man bör skaffa och råd för hur man sköter om sin båt. 

Drömtidningar är däremot till för att läsaren ska drömma sig bort och inspireras. Det kan handla 

om resor man aldrig kommer att ha råd att åka på eller avancerade bakverk man aldrig kommer 

lyckas med. Enligt Carlsson och Koppfeldt (2008, s 174) är det viktigt för livsstilsmagasin att 

introducera nya trender inom livsstil på ett övertygande sätt. Detta kan jämföras med 

kvällstidningarnas sätt att vinkla nyheter för att roa läsarna och göra nyheten lättare att förstå. 

Livsstilsmagasinen gör ämnen som arbete och relationer roligare och intressantare genom att 

vinkla in dem på en viss livsstil och tankar och åsikter som förknippas med denna.   

Vissa livsstilar verkar mer lockande än andra, eftersom de betyder något speciellt som räknas som 

attraktivt eller värdefullt. Vem som attraheras av vilka livsstilstecken bestäms av sociala 

förhållanden, snarar än individuella skäl. Medier och reklam presenterar hela tiden olika bilder av 

identiteter och livsstilar som man kan välja bland och köpa. Schampo, kläder, bostäder, bilmärken 

osv. framställs som viktiga saker, som livsstilstecken. De val man gör i sin identitet är också ofta 

val inför livsstil, och tvärtom. (Gripsrud 2002, s 103-104) Carlsson och Koppfeldt (2008, s 12) 

hävdar också att medier är viktiga både för det egna identitetsskapandet och för att signalera till 

andra människor vem man är. De menar också att det finns en överenskommelse mellan 

tidningen och läsaren som innebär att det sätt som människor och produkter framställs på i 

tidskriften ska representera läsarens åsikter och värderingar. (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 176) 

 

4.6 SNYGGT ELLER SÄLJANDE/IGENKÄNNING 

Det finns egentligen ingen given mall för hur ett tidskriftsomslag ska se ut och man får olika svar 

beroende på vem man frågar. För utgivarna är ett bra omslag likställt med ett omslag som säljer 

mycket. AD:s och andra personer som är utbildade i form har oftast en annan uppfattning och 

föredrar ofta lite renare och mer estetiskt tilltalande omslag, något som dock inte står sig i dagens 

konkurrens. Läsarna bryr sig förmodligen mer om innehållet än om formen. (Jais-Nielsen 2004, s 

21-22) Jais-Nielsen (2004, s 20) tror att om man skulle täcka över loggan på olika tidskrifter inom 

en viss genre skulle det förmodligen vara svårt att se vilken som är vilken eftersom de är så pass 

lika. 

 

4.7 OMSLAGSBILD/BILDER 

Bilden på ett omslag fungerar som blickfångare, den ska väcka åskådarens nyfikenhet och fånga 

uppmärksamheten. Omslagsbilden måste skilja sig från det tidigare numrets, för att visa att det är 

ett nytt, men samtidigt visa vilken tidning det är genom en tydlig profil. (White 2003, s 186) Alla 
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bilder säger något om sin samtid. Ansiktsuttryck, poser och kläder tolkas av mottagaren. 

(Eriksson & Göthlund 2004, s 22). För ett livsstilsmagasin eller modemagasin som vill visa att de 

hänger med i tiden blir därför omslagsbilden extra viktig. Modellen på ett omslag skapar kontakt 

mellan mediet och konsumenten. Vi placerar oss själva på idealbildens, i det här fallet modellens, 

plats. (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 146) Bilder uppmärksammas ofta före text och till exempel 

rubriker. (Sternvik 2004, s 31) Omslagsbilderna visar vilken typ av tidning det är. Bland annat 

skickar de ut signaler om innehållets bredd och om målgruppen. Ju bredare tidningens innehåll är 

och ju större målgrupp man vill nå ut till, desto mer faktamässig bild används. Vill tidningen 

verka exklusiv syns det i bilden som förmodligen är någonting utöver fakta. (Jais-Nielsen 2004, s 

282) Ofta är tidskrifter som kommer ut mer sällan (en gång per månad) mer harmoniska och 

eleganta än veckotidningar som pockar mer på uppmärksamhet (Bergström 2004, s 47) Många 

små bilder i kombination med många puffar och annat kan göra att läsaren känner att hon/han 

får mycket för pengarna. (Jais-Nielsen 2004, s 30) Enligt Jais-Nielsen (2004 s 22) är det ofta fler 

bilder på omslagen i de kategorier som säljer flest lösnummer. Flera bilder kan också vara ett sätt 

att tilltala och attrahera en bredare målgrupp för en tidning som berör många olika områden. 

Risken med att ha många bilder kan dock vara att de tar ut varandra. (White 2003, s 186) 

 

4.8 KÄND PERSON/IDENTIFIKATION 

Att livsstilsmagasin använder kända personer på omslaget kan handla om att vi identifierar oss 

med någon som är bättre än oss själva på ett eller flera sätt och att vi, medvetet eller omedvetet, 

önskar att vi var lika bra som. Det kan också handla om att personen istället liknar oss så mycket 

att hans eller hennes liv, och problem, hade kunnat vara våra egna. Ungdomars förhållande till 

exempelvis kända artister eller skådespelare kan sägas vara denna typ av identifikation. De 

identifierar sig framför allt med kändisens personlighet. Det här visar på att den här typen av 

identifikation – att önska att man vore som en annan person, en förebild – spelar en viktig roll i 

hur vi förhåller oss till medier och hur de framställer dessa förebilder. (Gripsrud 2002, s 29-33). I 

blandningen av allt som utgör vår identitet är medieprodukter viktiga beståndsdelar. Medierna 

bidrar i hög grad till vår personliga identitet och ser i många fall till att vi får en mer mångsidig 

identitet. (Gripsrud 2002, s 24-25) Genom att spegla oss i förebilden kan vi känna vilket mått av 

kärlek, beundran eller respekt vi skulle kunna uppnå om vi var på spegelbildens plats.  (Carlsson 

& Koppfeldt 2008, s 146) En känd person på omslaget kan också ge produkten ett ansikte utåt. 

Vi vill gärna placera människor i fack efter att ha tolkat deras yttre och sätt att framträda. Olika 

personer tycker vi står för olika värden, kvalitéer och stilar. (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 122) 

Bilder av modeller och kändisar har ett viktigt syfte för att inspirera läsaren hur denne kan 

använda olika stilar och produkter till sin egen identitet. (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 10-11) 

Målgruppen ska känna att de själva skulle kunna ha de kläderna på sig som omslagstjejen har, 
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eller att de skulle kunna tänka sig att se ut som tjejen på omslaget. De identifierar sig helt enkelt 

med den roll som modellen står för och vill spela den själva. (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 123) 

Kändisarna och magasinen lyfter fram varandra. Kändisen blir mer känd genom att synas och 

tidningen säljer bättre. Det är viktigt att kändisarna stärker den attityd som tidningen vill visa. 

(Jais-Nielsen 2004, s 34-36) Kända människor har inte bara en avgörande betydelse för 

tidskrifters profilering utan även för innehållet. Ofta ”lär vi känna” personerna på omslagen när 

vi läser om deras privata tragedier eller framgångar. Det personliga perspektivet ger en nära 

kontakt till publiken då de känner igen det som sägs och visas. (Hirdman 2001, s 17-18)  

 

4.9 POSER/GESTER/ANSIKTSUTTRYCK/BLICK 

Gester och poser har stor betydelse för vilken status den avporträtterade ges och för bildens 

budskap. Kroppsspråk används för att förmedla olika känslotillstånd. Gestikulerande händer kan 

uttrycka engagemang, kraft och kontroll. En hand vid hakan eftertänksamhet och allvar. Vanligt 

på tidskriftsomslag är att kvinnor ler. Det framställer henne som mer lättillgänglig och 

oproblematisk och bygger band av kompanjonskap mellan sig och betraktaren. Det kan ge 

bekräftelse på att tillhöra eller ses som ett rituellt tecken, som signalerar att inget oroväckande är i 

gärningen. (Hirdman 2001, s 49) En klassisk säljregel har varit att en leende kvinna på omslaget 

säljer bra medan en dyster man säljer dåligt. (Bergström 2004, s 47) En mötande blick på ett 

porträtt kan fungera som en aktiv blick. En form av aktiv blick är, ”the come on look”. En 

inbjudande blick som får betraktaren att skapa någon slags relation till den avbildade. Den 

förekommer ofta i modebilder. (Eriksson & Göthlund 2004, s 58-61) Ögonen ses allmänt som 

själens säte för känslor, personlighet eller karaktär. Den mötande blicken kan skapa en illusion 

om intimitet och kommunikation med betraktaren. (Hirdman 2001, s 52)  Om en person tittar ut 

ur satsytan kan det tydas som ensamhet, drömmande med mera. (Jais-Nielsen 2004, s 306) 

  

4.10 PERSPEKTIV/AVSTÅND 

En ovanifrån-vinkel kan framställa bildens person som liten, en underifrån-vinkel ger motsatt 

intryck. Underifrån-vinkeln ger den som avbildas en högre grad av auktoritet medan 

parallellperspektivet placerar betraktaren och den avbildade på en mer jämbördig nivå. Bilder 

kommunicerar genom avståndet till motivet, en nära bild kan upplevas som intim och ger ett 

personligt tilltal där ofta känslor eller reaktioner illustreras. Medeldistans står för ett socialt tilltal, 

långdistans blir mer opersonlig. Långdistansperspektivet visar ofta hela personen samt mycket av 

bakgrundsmiljön. Medeldistans visar lika delar miljö och person i bilden. I närbilden är huvud 

och skuldror i fokus, medan den extrema närbilden går ännu närmre. (Hirdman 2001, s 48-49)  

När avbildade personer är avkapade strax nedanför midjan skapas hos betraktaren en känsla av 

att man befinner sig på normalt samtalsavstånd. (Eriksson & Göthlund 2004, s 57) 
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4.11 FÄRGER 

Färger uppfattas olika beroende av nationalitet, ålder, omgivning, social och ekonomisk klass och 

till och med humör. (White 2003, s 204) Färger är ett sätt att väcka uppmärksamhet och skapa en 

viss stämning. Rött förknippas med jul. Gult, lila och grönt med påsk. Rosa ses som en flickfärg. 

(Eriksson 2008, s 65-67) Färger kan ha symbolisk betydelse, som t.ex. rött, som förknippas med 

kärlek och passion. Blått uppfattas ofta som respektfullt, längtansfullt, vemodigt och bluesaktigt. 

Grönt är livets och ungdomens färg. Gult betyder glädje och munterhet. Blått ger ett intryck av 

kyla, medan röda och gula toner förknippas med solen, värme och ljus. (Bergström 2004, s 294-

295) Grönt är dock en färg som inte sägs sälja i tidskriftsbranschen. (Jais-Nielsen 2004, s 20) 

Genom stora färgglada element (avvikande färger) och färgglada bakgrunder fångas 

uppmärksamheten bäst. Lätta glada färger i gult och rött skapar upprymd stämning, medan 

mörka snarare blågröna färger signalerar det motsatta. (Bergström 2004, s 297) När det gäller 

omslag kan flera färger med många tonplattor signalera billigt och brett medan ett dyrt och 

exklusivt magasin har en återhållsam och stram formgivning. (Jais-Nielsen 2004, s 158) Gult 

används flitigt på omslag för att det syns väl. För att puffar ska bli kontrast mot bakgrunden är 

svart och vitt neutrala bakgrundsfärger. (White 2003, s 188) Vitt kan signalera ärlighet, renhet, 

kyla, enkelhet. Svart står för respekt, styrka, makt, nutid, ondska med mera. Undersökningar visar 

att kvinnor föredrar varma och ljusa färger, män mörkare och kallare färger. Svart, grå, silver, lila 

och brunt är maskulina färger när de används på ett minimalistiskt sätt. (White 2003, s 204-205) 

 

4.12 LOGOTYP 

Utseendet på logotypen kan vara lika känt som namnet. Logotypen sitter oftast i överkant, över 

hela tidningens bredd för att synas när tidningarna står bara delvis synliga i tidningshyllan. (Jais-

Nielsen 2004, s 25) En logotyp som är tidlös, klassisk och modern riskerar inte att gå ur tiden och 

bli kortlivad på samma sätt som en trendig. Samtidigt bör tidskrifter visa att de är föränderliga 

även i logotypen. Logotyper som känns handskrivna blir mer personliga än neutralt klassiska. 

Eleganta skrivstilstypsnitt brukar användas för att utstråla exklusivitet, handtextning utstrålar 

originalitet och kaxighet. (Jais-Nielsen 2004, s 27) Enligt Jais-Nielsen (2004, s 20) är logotypen 

främst till för igenkänning, men inte det som fångar läsarens uppmärksamhet. 

 

4.13 PUFFAR/TYPOGRAFI/TILLTAL 

Ju större olika element är, desto tidigare blir de uppmärksammade. Dessutom håller läsaren kvar 

blicken längre på större objekt. Större puffar får alltså större uppmärksamhet. En del hävdar att 

de största rubrikerna uppmärksammas före de största visuella elementen. (Sternvik 2004 s 27) 

Färgval på texter påverkar inte hur människor lägger märke till eller läser text, även om en del 
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hävdar att starka färger tilltalar och lockar läsare och får dem att stanna på ett objekt. (Sternvik 

2004 s 34) Det viktigaste är vad texten den handlar om. Den största puffen är det vi ser efter 

omslagsbilden och den är avgörande för om vi tar upp tidningen och läser  resten av puffarna. 

(Jais-Nielsen 2004, s 18-22) Puffarna drar in läsaren i numret och säljer tidningen.(White 2003, s 

186) Ju fler budskap på ett omslag, desto bättre lösnummerförsäljning. (Jais-Nielsen 2004, s 22) 

Många puffar gör att läsaren känner att hon/han får mycket för pengarna. Dragarpuffen är större 

än alla andra och relaterar till bilden. Puffarnas utformning speglar tidningens identitet. 

Sparsmakat för en sofistikerad look och stora och många puffar för att utstråla ”fynd”. (Jais-

Nielsen 2004, s 30) Innehållet i puffarna speglar tidningens själ. De kan till exempel vara 

faktamässiga, av sensationskaraktär eller mer skämtsamma. (Jais-Nielsen 2004, s 34) Vid valet av 

versaler eller gemener finns det teorier som säger att gemener har en enskild karaktär som hjälper 

ögat att sätta ihop dem till ord medan man läser versaler en och en, vilket försvårar läsningen. 

(Bergström 2004, s 137) Gemener går alltså snabbare att läsa och tar även mindre utrymme. 

(White 2003, s 188) Versaler kan ändå fungera i rubriker eller korta texter. (Bergström 2004, s 137) 

Språket i puffarna på ett livsstilsmagasins omslag ska vara pratigt, vänligt och förtroligt för att 

leva upp till genrens typiska tonläge och tilltalssätt. (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 174) 

Karakteristiskt för kvinnliga populärkulturella genrer är ett nära och direkt språk, samtal om 

andra och fokus på relationer. (Hirdman 2001, s 44) Genom en direkt adressering riktar man sig 

tydligt till en tänkt publik. En del använder direkt tilltal som du och ni. Redaktionerna anpassar 

tilltal efter vilken publik de vill nå. (Hirdman 2001 s 46-47) 

 

4.14 FORMOBJEKT/FÄRGPLATTOR/NUMMER/VÄNSTERKRYSS 

Många puffar och tonplattor, stjärnor med extra budskap, små bilder med mera gör att läsaren 

känner att hon/han får mycket för pengarna. (Jais-Nielsen 2004, s 30) Den grafiska formen kan 

vara ett effektivt redskap för att förmedla olika känslor och attityder. Ett dyrt och exklusivt 

magasin förpackas vanligtvis i en återhållsam och stram formgivning mot ett billigt och brett med 

flera färger, tonplattor med mera. (Jais-Nielsen 2004, s 158) Stora siffror drar uppmärksamhet till 

sig och ”säljer bra” (Jais-Nielsen 2004, s 34) Man vet att läsaren tar del av det som står högst upp 

först på en tidning och uppfattare det som viktigast. Läsaren börjar läsa i vänsterhörnet 

(vänsterkrysset, i vår tolkning under logotypen) och där placeras det man vill att läsaren ska se 

först. (Bergström 2004 s 247-248) Det har gjorts ögonrörelsestudier som bekräftar detta, men det 

finns de som hävdar motsatsen. Istället kan det vara den största rubriken, bilden eller annat 

visuellt element som vi ser först. (Sternvik 2004, s 19-20) 
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5. METOD 

 

5.1 KVALITATIV INTERVJUSTUDIE 

För att ta reda på hur redaktionerna jobbar med att anpassa sina omslag till målgrupperna har vi 

använt en kvalitativ metod. Vi har gjort intervjuer med chefredaktörer och/eller art director på 

tidningarnas redaktioner. En metod som enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004, s 

99) passar när man vill undersöka vilka överväganden som görs på en redaktion innan materialet 

presenteras för publiken. Østbye et al. (2004 s 99-100) menar att den här metoden är mest 

effektiv när det gäller att ta reda på hur människor tänker och tycker. Den kvalitativa 

intervjumetoden används ofta för att undersöka hur medietexter produceras och vilka processer 

och strategier medieaktörer använder sig av (Østbye et al. 2004, s 99-100). Vad gäller processer så 

har det för oss handlat om tankeprocesser kring omslagen. Våra intervjuer har handlat till stor del 

om vilka val redaktionerna gör till sina omslag för att göra dem så lockande, och säljande, som 

möjligt för målgruppen.  

 

Vi har även gjort bakgrundsintervjuer med affärsutvecklare och marknadsanalytiker på 

tidningsförlagen. Detta för att förbereda oss ordentligt inför redaktionsintervjuerna och för att 

vara pålästa och ställa relevanta frågor. Något som Østbye et al. (2004, s 104) påpekar vikten av.  

Vår undersökning är i första hand en respondentundersökning (Gilljam, Esaiasson & Oscarsson 

2007, s 257-258), eftersom vi är ute efter svarspersonernas tankar. Vi vill veta vad de har för 

tankar kring det ämne som studien handlar om, vi ställer samma frågor till alla och letar efter 

mönster i svaren. Men vi gör också något av en informantundersökning då vi tar reda på hur 

arbetet på redaktionen går till och behandlar svarspersonerna som experter på just sitt område 

(Gilljam et al. 2007, s 257-258).  

 

5.1.1 Semistrukturerade samtalsintervjuer 

Østbye et al. (2004) skriver om att kalla kvalitativa intervjuer för samtalsintervjuer. Meningen med 

denna typ av intervjuer är att få information av intervjuobjektet, ”istället för att mäta på förhand 

definierade variabler”. (Østbye et al. 2004, s 102) I Metodpraktikan (Gilljam et al. 2007, s 259) 

skiljer man på frågeundersökningar och samtalsintervju-undersökningar. Vad som gör våra 

intervjuer till samtalsintervjuer är att vi velat få till ett samtal med varje person vi intervjuat för att 

få chansen att ställa öppna frågor och förstå hur personen tänker. (Gilljam et al. 2007, s.259)  

Det är vanligt att man använder termen ”informant” om den intervjuade personen, eftersom 

tanken är att forskaren ska bli informerad om personens kunskap, tankar och åsikter. (Østbye et 
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al. 2004, s 104). I vår studie har vi elva informanter från sju olika redaktioner; Amelia, Café, 

Cosmopolitan, LagaLätt, Ljuva Livet, Modern Psykologi och Turist. 

 

Enligt Østbye et al. (2004, s 102-103) finns det tre olika typer av kvalitativa intervjuer, sorterade 

efter i hur hög grad man bestämt frågorna och ordningsföljden för intervjun i förväg. 

Ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. I denna studie har vi gjort 

strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Strukturerade för att i intervjuerna har frågorna 

varit bestämda innan intervjun och ställts i en viss följd. Men eftersom vi har ställt öppna 

uppföljningsfrågor, har det blivit semistrukturerat. De öppna frågorna har gjort att alla inte har 

fått exakt samma frågor och att ordningen på frågorna har varierat då frågor som tänkts ställas 

längre fram i intervjuer kanske redan besvarats i en följdfråga. Frågeguiden i sin helhet finns i 

Bilaga 1.  

 

För att få så bra insyn som möjligt i hur arbetet med omslaget går till har vi intervjuat de personer 

på redaktionerna som är inblandade i omslagets utformning. Det har mest rört sig om 

chefredaktörer, ibland tillsammans med AD. På två redaktioner har vi istället för chefredaktör 

intervjuat AD, i ett fall var även en redaktör närvarande. I de fall det var flera vi intervjuade 

gjorde vi det samtidigt, i vad Østbye et al. (2004, s 103) kallar för gruppintervjuer. Intervjuerna 

har tagit mellan 40 och 60 minuter och ägt rum på redaktionerna, i mötes- eller fikarum. Vi har 

båda varit med på alla intervjuer. Under en intervju har en av oss har varit den som ställt flest 

frågor och ansvarat för att föra intervjun framåt. Den andra har ansvarat för att anteckna och 

eventuellt ställa kompletteringsfrågor. Vi har växlat mellan rollerna från intervju till intervju. Vi 

har spelat in intervjuerna och när den av oss som antecknat skrivit rent intervjun har den utgått 

från sina anteckningar och sen stämt av och kompletterat från ljudupptagningen. Därefter har 

den andra av oss gått igenom intervjun och eventuellt kompletterat eller ändrat.. 

 

5.1.2 Sammanställning 

Resultatet från kvalitativa intervjuer kan resultera i både kvalitativa och kvantitativa data. Med 

andra ord kan man kombinera denna metod (kvalitativ intervju) med kvantitativa metoder. 

(Østbye et al. 2007, s 102-103) Det här har vi tagit fasta på i vår studie, då vi använt oss av en 

slags tabell för att sammanställa våra resultat och få en mer överskådlig bild. (Østbye et al. 2007, s 

99) Vi har sedan letat efter mönster och jämfört de olika tidningarna med varandra för att kunna 

se vad som skiljer dem åt eller vilka likheter som finns dem emellan. Vi har också fått en tydlig 

bild av tidningarna var för sig. Intervjuerna, som sammanfattats i tabeller tillsammans med 

omslagsanalysen, ligger till grund för det vi presenterar i resultatet.  
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5.2 KVALITATIV OMSLAGSANALYS 
I omslagsanalysen plockade vi in olika teorier och valde rubriker från olika bildanalyser. Vi har 

gjort vad vi kallar en överblicksanalys där vi inte går så djupt i analyserandet utan mer beskriver 

det vi ser och kopplar det till teorier vi valt ut. Meningen med omslagsanalyserna har i första hand 

varit att kunna koppla det som sagts i redaktionsintervjuerna till något fysiskt, för att få konkreta 

exempel på det som sägs i intervjuerna. Och att kunna jämföra omslagen med varandra för att se 

mönster i likheter och skillnader. Rent konkret gjorde vi en mall/tabell, med alla olika rubriker 

som vi utgick ifrån. Därefter gick vi igenom tidningarnas omslag och skrev in en beskrivning för 

omslaget under varje rubrik i tabellen. Här gjorde vi tre olika analystabeller; en med alla 

novembernummer, en med bäst och sämst sålda nummer från Amelia, Café och Ljuva Livet samt 

en med utvalda nummer från Cosmopolitan, LagaLätt och Turist. Samtliga med samma rubriker.  

 

Vi har valt att analysera tre olika omslag av varje tidning. För det första valde vi det senaste 

numret som fanns tillgängligt då undersökningen började. I de flesta fall rör sig detta om 

tidningens novembernummer. Så långt som det har varit möjligt har vi tagit reda på vilket omslag 

som sålt bäst respektive sämst under år 2009. Denna fråga fick vi svar på hos tre redaktioner, och 

i de fallen har vi valt att inkludera dessa omslag i analysen. Där vi inte fick svar på frågan om 

säljresultat har vi istället valt omslag från olika säsonger, eftersom flera av redaktionerna arbetar 

mycket med att säsongsanpassa sina omslag. Modern Psykologi är bara med en gång, i tabellen 

novembernummer, för att tidningen vid den här tidpunkten är helt ny och bara har utkommit 

med ett nummer. I och med tabellerna blev materialet lättöverskådligt och vi kunde sedan 

jämföra de olika tidningarna med varandra och den enskilda tidningens olika omslag med 

varandra. Samtliga tabeller ligger således till grund för vad vi presenterar i vår resultatdel där vi 

även har kopplat omslagsanalyserna till teorier och det vi har fått fram i redaktionsintervjuerna. 

 

5.3 URVAL 
Det var viktigt för oss att hitta relevanta jämförelser. Att hitta magasin som var någorlunda lika 

för att eventuellt kunna dra några övergripande slutsatser, (Gilljam et al. 2007, s 97) även om 

huvudsyftet med den här studien är att ta reda på hur varje individuell tidning jobbar mot sin 

egen målgrupp. Vi började med att välja folkliga tidningar med relativt breda, men olika, 

målgrupper. För att målgrupperna skulle vara breda var vår nästa tanke livsstilsmagasin. Så kom 

Amelia, Café, Cosmopolitan och Ljuva Livet med i vår studie. Alla med olika målgrupper i 

varierande åldrar. Och dessutom har de olika förlag vilket vi tyckte var positivt för att också 

kunna se om det är skillnad i hur man jobbar med omslagen efter vilket förlag man tillhör. För att 

sedan kunna jämföra hur breda tidningar (livsstilsmagasin) utformar omslagen i jämförelse med 
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smalare specialtidningar valde vi att också titta på LagaLätt. De har fortfarande en bred målgrupp 

men skriver enbart om mat och dryck. Modern Psykologi är speciell i sitt slag då de har en relativt 

smal målgrupp och är en intressetidning men samtidigt tar de upp alla typer av ämnen i tidningen 

utifrån ett psykologiskt perspektiv. De visar en bredd genom ett relativt smalt intresse. Det tyckte 

vi var ett bra komplement till studien, dessutom är Modern Psykologi helt ny vilket vi tyckte var 

intressant för att kunna jämföra med en tidning som troligen alldeles nyss har funderat över hur 

de ska marknadsföra sig genom sin grafiska profil.  

 

En annan viktig aspekt i valet av tidningar har för oss varit om man säljer mycket lösnummer 

eller om har mest prenumeranter. Här har vi fått en bra spridning med Cosmopolitan och Ljuva 

Livet som säljer först och främst lösnummer, Amelia och LagaLätt har runt tre fjärdedelar 

prenumeranter, Café har något fler prenumeranter än lösnummerköpare men ungefär lika många. 

Och Modern Psykologi siktar in sig på att få mest prenumeranter. Här kommer tidningen Turist 

in i bilden som inte alls är beroende av att sälja lösnummer då det är en medlemstidning. Den 

görs inte alls i ett kommersiellt syfte. Genom att ta med den fick vi en möjlighet att jämföra hur 

ett omslag som inte jagar lösnummerköpare kan se ut. Turist är kanske inte heller ett 

livsstilsmagasin men ändå en bred intressetidning med stor målgrupp i blandade åldrar. Vi har 

också valt efter att redaktionerna ska finnas i Stockholm. 
 

Vad gäller urvalet av svarspersoner har vi genom att göra samtalsintervjuer inte känt oss 

beroende av ett visst urval för att kunna generalisera, då det inte varit vårt huvudsyfte, istället har 

det varit viktigt att få in alla de olika uppfattningar som finns om omslag och målgrupp hos dem 

vi har intervjuat. (Gilljam et al. 2007, s. 260) Det vill säga vårt syfte har varit att lära oss så mycket 

som möjligt om de olika redaktionernas uppfattningar om målgrupperna och hur de jobbar med 

omslagen efter vad de vet. 

 

Som tidigare nämnts valde vi för det första att analysera de nummer som fanns tillgängliga i butik 

då vi gjorde vår undersökning, säljande och dåligt säljande omslag i den mån vi kunde få reda på 

resultat, samt säsongsanpassade omslag. De redaktioner som var villiga att dela med sig av 

säljresultat var Amelia, Café och Ljuva Livet. Det bäst säljande nummer vi valt att analysera av 

Café hade en medföljande present, men vi har valt att utgå från att numret sålde för att omslaget 

tilltalade målgruppen. När det gäller Ljuva Livet valde vi ett av de nummer som sålt sämst i 

tidningens historia istället för under år 2009, eftersom detta säger mycket om vad tidningens 

målgrupp tilltalas och inte tilltalas av.  
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5.4 ETIK 

Vi har varit noga med att informera dem vi intervjuat om studiens syfte och vad dennes svar 

kommer att användas till. (Gilljam et al. 2007, s 105) Redaktionerna har också själva fått avgöra 

om de vill lämna ut försäljningsresultat eller inte. Om så önskats har vi även låtit redaktionen 

godkänna citat och fakta. 

 

5.5 TILLFÖRLITLIGHET 

Begreppet validitet innebär att man faktiskt mäter det man påstår att man mäter i sin studie. 

(Gilljam et al. 2007, s 63-64). Eftersom vi här gör en kvalitativ studie kan vi inte direkt säga att 

den är mätbar. I vår omslagsanalys är vi inte heller exakta med siffror eftersom det är en 

överblicksanalys och inte går in på detaljnivå. Därför finns också möjligheten att någon annan 

skulle uppfatta färger på andra sätt eller se ett mönster i våra tabeller som vi inte har sett. Därför 

bifogas även tabellerna som bilagor. Men vi har jobbat efter att vara så konkreta som möjligt 

genom kopplingar och försökt förklara direkt i texten hur vi menar och vad vi kopplar till. Vi 

inser att det spelar roll vem vi har pratat med på redaktionen också. En AD och en chefredaktör 

har kanske inte samma syn på hur ett omslag ska se ut och på vad målgruppen vill ha. Dessutom 

har också såklart olika människor olika uppfattningar oavsett vilken yrkesroll man har. Vi har fått 

uppfattningen om att en del ”klassiska regler” på hur omslag ska se ut för att vara säljande är så 

djupt rotade i många som jobbar i den här branschen att de inte ens tänker på att det är något de 

jobbar efter. 
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6. RESULTAT 
Resultatet bygger på intervjuer med följande personer: 

Amelia – chefredaktör Ann Fredlund 

Café – AD Joel Persson 

Cosmopolitan – chefredaktör Maja Persson 

LagaLätt – chefredaktör Katrin Alström och redaktionschef Annika Ortmark Lind 

Ljuva Livet – chefredaktör Gudrun Pawlo Lindskog och AD Ingela Westling 

Modern Psykologi – AD Per Boström och redaktör Jonas Mattsson 

Turist – chefredaktör Anders Tapper och chefredaktör Mårten Leo  

 

6.1 MÅLGRUPP OCH LÄSARUNDERSÖKNINGAR 

Även om tidskrifterna har breda målgrupper har de oftast en tänkt läsare som de gör tidningen 

för. Alltså anpassas även omslag till en tänkt person. Redaktionerna som hör till stora förlag, 

Amelia, Café, Cosmopolitan och LagaLätt, gör kontinuerliga läsarundersökningar där man tittar 

på läsarnas inkomst, boende, intressen med mera. De har även RAM-paneler där läsarna svarar på 

frågor om hur de uppfattar tidningen och vad de tycker om den. Frågorna handlar främst om 

tidningens innehåll och mindre om form och layout. Ingen redaktion gör större undersökningar 

om omslagen, några har frågat vilket omslag läsarna tyckt mest om. På frågan varför man inte gör 

fler läsarundersökningar, och kanske speciellt inriktade på layout, svarar intervjupersonerna att 

det inte finns tid eller resurser till detta. Ann Fredlund säger också att undersökningar främst görs 

på tidningar med problem, men eftersom Amelia säljer bra behövs inte så mycket undersökningar. 

Här följer en tabell över tidskrifternas målgrupper och vad de gör för läsarundersökningar: 

 
Tidskrift Målgrupp 

kön 
Målgrupp 
ålder 

Tänkt läsare RAM-
panel 

Andra läsar- 
undersökningar 

Amelia Kvinnor  25-40 (-50)* Vem som helst i 
målgruppsåldern 

Ja Använder info  
från Orvesto 

Café Män  25-30 Välutbildad man i 
storstad, inkomst över 
snitt 

Ja Fokusgrupper 
mest om innehåll 
ej layout 

Cosmopolitan Kvinnor  25-30 Singelkvinna som 
lägger tid och pengar 
på sig själv 

Ja Åker runt och 
pratar med tjejer 
runt om i landet 

LagaLätt Kvinnor  25-45 Arbetande mamma 
med lite tid 

Ja  

Ljuva Livet Både och 50+ Kvinna med 
akademisk utbildning 
och bra inkomst 

Nej  

Modern 
Psykologi 

Både och 27-47 Välutbildad man 27-
47, psykologiintresse 

Nej  

Turist Både och 20-70 Medlem i STF, kvinna 
cirka 45 

Nej STF:s medlems-
undersökningar 

*riktar sig främst till 25-40 men har en uttalad målgrupp upp till 50. 
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Amelia är en bred och folklig tidning som vänder sig till alla men de tror inte att de tilltalar 

modemedvetna kvinnor från till exempel Östermalm eftersom, enligt Ann Fredlund, ”Amelia inte 

är speciellt exklusiv”. Förutom RAM-paneler använder de sig av information från 

konsumentundersökningen Orvesto, som handlar om att känna igen varumärken och 

konsumtion. Läsarundersökningar har visat att det finns de som tycker att Amelias layout är väl 

rörig, men det är meningen. ”Amelias grej är att vara livlig till formen, rolig, tokig och expressiv 

och gillar man inte det får man köpa någon annan tidning”, säger chefredaktör Ann Fredlund.  

 

Cafés läsare är intresserade av sport, musik, film, snygga tjejer och bilar. Enligt Joel Persson är 20 

procent av läsarna kvinnor. Han tror att de delvis når ut till ”fel” målgrupp för att tidningen har 

en ”grabbig stämpel”. Den hänger kvar sedan omslagsbilden alltid var på någon lättklädd tjej.  

 

Cosmopolitan vänder sig till alla kvinnor som är i en fas i livet där de har lämnat sitt 

föräldrahem men inte börjat bilda egen familj ännu. Kvinnor som lägger tid, energi och pengar på 

sig själv och som kanske precis börjat sitt vuxna liv, avslutat sina studier och börjat jobba. De har 

läsarträffar runt om i landet där chefredaktör Maja Persson pratar med läsarna om vad de längtar 

efter och hoppas på, vad de är rädda för och hur de ser på kärlekslivet, utveckling och karriär. De 

gör även en del undersökningar via hemsidan.  

 

LagaLätt riktar sig egentligen till alla som är unga i sinnet och öppna för att pröva på nya saker. 

Men de tänker sig en designmedveten ung kvinna. Den typiska LagaLätt-läsaren är en aktiv 

kvinna som arbetar och har barn och på grund av tidsbrist vill ha god och hälsosam vardagsmat 

som går snabbt att tillaga.  

 

Ljuva Livet vänder sig till kvinnor och män som har fyllt 50 och uppåt. Läsarna tycker om kultur 

och resor och tänks ha akademisk utbildning och en bra inkomst. På senare tid har de profilerat 

sig extra mot kvinnor för att de tror att det är dem de har störst chans att nå. De tror dock att 

män ofta läser tidningen, kanske sin frus, även om de inte själva köper den. Läsaren bor oftast i 

en storstad och spenderar pengar på sig själv.  

 

Modern Psykologi riktar sig egentligen till alla men kanske främst till män. Om de ska smalna av 

sin målgrupp riktar de sig till 27 till 47-åringar, personer som är utbildade, drivs av nyfikenhet och 

kanske ofta jobbar med människor och har nytta av artiklar som handlar om psykologi och dylikt. 

De hoppas locka intellektuella människor, ”som upplever sig som smarta, men som vill bli ännu 

smartare”. Läsaren ska vilja lära känna sig själv.  
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Turists målgrupp är medlemmarna i STF där åldern varierar mellan 4 och 94 år. Men man gör 

tidningen för dem mellan 20 och 70 år. Tidningen läses av både män och kvinnor men något fler 

kvinnor. De tänker sig att de skriver till en kvinna i 45-årsåldern som är SSS-människa, vilket 

betyder att hon är smart, ”snål” och Sverigesugen. STF gör medlemsundersökningar där frågor 

om tidningen ingår men redaktionen gör inga egna läsarundersökningar.  

 

6.2 MÅLGRUPPSANPASSNING OCH SÄLJANDE OMSLAG 

Även om en del tidningar säljer mest på prenumeration så är det främst på lösnummer de kan 

höja sina försäljningssiffror. I alla fall kortsiktigt. Flera av våra intervjupersoner säger att det är 

för lösnummerköparen man gör framsidan, att den ska vara så säljande som möjligt. Turist som 

är en medlemstidning är inte beroende av att sälja lösnummer eftersom tidningen skickas hem till 

alla STF:s medlemmar. Deras mål är istället att så många som möjligt ska bläddra i, och läsa, 

tidningen. Vilket ett lockande omslag förmodligen leder till. Flera av redaktionerna säger att deras 

tidskrifter främst är instrumentella för att läsaren får konkreta tips och råd som de lätt kan ta till 

sig och använda sig av.  

 

Mest instrumentell av tidskrifterna i vår studie är LagaLätt med recept som det är tänkt att läsaren 

ska följa. Men, precis som med de andra tidskrifterna som säger sig vara främst instrumentella, så 

kanske läsaren istället väljer att använda den som inspiration till nya egna tankar och idéer. Joel 

Persson säger att Café till stor del är till för drömmar då de till exempel har resereportage från 

hotell som läsaren aldrig kommer ha råd att bo på. Turist är, enligt Anders Tapper, istället främst 

en drömtidning då läsaren till stor del upplever resorna genom tidningen, inte i verkligheten. 

Cosmopolitans Maja Persson säger att deras tidning inte är en drömtidning då allt de skriver om 

ska gå att uppnå. Ljuva Livet menar att de är instrumentella på det sättet att de till exempel anger 

priser och researrangörer vid resereportage. 

 

Eftersom tidskrifterna har olika syften och vänder sig till olika målgrupper ska deras omslag 

signalera olika saker. Redaktionerna utformar omslagen på olika sätt för att bli säljande för just 

den målgrupp man vänder sig till. Även om samtliga också använder sig av generella layoutgrepp 

som sägs sälja tidskriftsomslag. Samtliga jobbar också med att man lätt ska känna igen tidningen 

på layout och logotyp. När det gäller Amelia, Cosmopolitan, Modern Psykologi och LagaLätt 

påpekar chefredaktörerna att de inte är coffee table-tidningar som ska se snygga ut, utan att det är 

viktigt att läsaren får mycket användbara tips och råd.  På nästa sida finns en tabell som tar upp 

hur stor del av tidningen som säljs på lösnummer eller prenumeration, vilket syfte redaktionen 

säger att tidningen har, vad omslagen ska signalera och vad som gör omslagen säljande, enligt 

redaktionerna.  
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Tidskrift Lösnummer/ 
prenumeration 

Dröm/inspiration
/instrumentell 

Omslaget ska 
signalera 

Säljande omslag 

Amelia Cirka 75% av 
upplagan är 
prenumererad 

Till stor del 
instrumentell, även 
inspiration 

Folkligt, roligt, 
brett, personligt, 
mycket för 
pengarna  

Känd person, bra 
budskap i puffar, bredd, 
relationer, personligt,  
”rörigt”, starka färger 

Café Drygt 50% av 
upplagan är 
prenumererad 

Lika mycket 
instrumentell som 
dröm 

”Den moderna 
mannens bästa 
vän”, bredd 

Känd person, flörtig tjej 
eller hård kille, enkelt, 
kontraster 

Cosmopolitan Cirka 70% av 
upplagan är 
lösnummer 

Till stor del 
instrumentell, även 
inspiration 

Styrka, 
kvinnlighet, 
flörtighet, intimt 

Klara färger, personligt, 
vågade ämnen, tjej i  
”cosmo-pose”, känd & 
aktuell person 

LagaLätt Cirka 80% av 
upplagan är 
prenumererad 

Instrumentell men 
kan även fungera 
som inspiration 

Bredd, enkelhet, 
vardagslyx, ”jag 
bryr mig om 
vad jag äter” 

Bilden i fokus, god, 
fräsch mat från sidan. 
Färg som lyfter maten. 
Enkelt, säsongsanpassat 

Ljuva Livet Drygt 70% av 
upplagan är 
lösnummer 

Främst inspiration 
men även 
instrumentell 

Värme, glädje, 
seriositet, 
trovärdighet 

Känd, aktuell 
kulturkvinna 50+. Rent 
med mycket, lysande 
färg. Dynamiskt 

Modern 
Psykologi 

Uppskattar att 
cirka 80% blir 
prenumererad 

Främst 
instrumentell 

”Tidning för 
upplysta”, 
vetenskap 

Färgstarka omslag med 
få färger. Bild som 
förmedlar numrets 
innehåll. Personligt tilltal 

Turist Medlemstidning 
Säljer några få 
lösnummer / år 

Främst till för 
drömmar 

Lugn, dröm om 
att resa, värme, 
intelligens 

Bilden är viktigast. 
Naturbild, plats, som 
speglar årstid. Vackert 
och mysigt. 

 

Receptet för ett Ameliaomslag är att alltid ha något instrumentellt på omslaget, någon 

relationsrubrik, en ny trend inom livsstil och något lite ”tokigt” och roligt. De väljer ämnen efter 

säsong, till exempel viktnedgång och träning inför strandsäsong. Det ska helst vara en känd 

person på omslagsbilden som har något speciellt att dela med sig av och som läsaren får lära sig 

något nytt om. De har ofta stora braskande rubriker, vilket kanske inte alla tycker är snyggt, men 

de jobbar för att maximera lösnummersförsäljningen och vet att de inte säljer fler tidningar för att 

omslaget är estetiskt snyggt.  

 

Om ett Ameliaomslag ser för estetiskt snyggt och rent ut måste man lägga in en liten detalj i en 

gräll, avvikande färg för att ”fula ner” omslaget. Enligt Ann Fredlund ska det vara starka 

signalfärger, 7-8 puffar och en personlig ton. Läsaren ska känna att den får mycket för pengarna 

utan att det blir för plottrigt. Det är viktigt att puffarna innehåller bra budskap som lockar läsaren. 

Omslaget ska spegla innehållet och tidningens själ. De varierar poser och vinklar på 

omslagsbilden eftersom logotypen oftast ser likadan ut. ”Våra omslag är lite spretiga och inte så 

estetiskt snygga, mer lockande, levande, varma och glada”, säger Ann Fredlund. En del av 

varumärket är att tidningen ska vara glad, därför ler alla omslagspersoner. 
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Joel Persson på Café säger att han inte tänker speciellt mycket på att omslagen ska vara säljande. 

Han tror att innehållet i tidningen är viktigast, ”en bra produkt säljer utan att framsidan skriker”. 

Men han tror att layouten är viktigare än vad som står i puffarna, att man måste synas i hyllan för 

att sälja. För att omslagen ska tilltala målgruppen tänker Café att läsaren ska vilja vara killen eller 

vilja ha tjejen på omslagsbilden.  

 

Helst ska det vara en aktuell känd person på Cafés omslag som målgruppen verkligen är 

intresserad av eftersom deras läsare förväntar sig att läsa ett längre reportage om personen inne i 

tidningen. Tidningens slogan är ”den moderna mannens bästa vän”, vilket omslaget bör förmedla. 

Det ska kännas modernt. Omslagspersonerna ska uppfattas som hårda eller flörtiga. Tidningen 

får inte kännas för billig, utan ska utstråla en social tillhörighet mot överklass. Joel Persson tror 

att läsaren vill ha en snygg tidning som kan ligga framme men att man inte får tumma på 

innehållet. 

 

För Cosmopolitan är det väldigt viktigt att omslaget är säljande. De flesta läsarna köper 

lösnummer om och om igen, de prenumererar inte. Så framsidan måste locka både nya läsare och 

de gamla att köpa. Detta gör man genom att få tjejer att relatera till omslagsbilden. De ska känna 

att de själva skulle kunna ha de på sig kläderna som bilden visar, eller att de skulle kunna tänka sig 

att se ut som tjejen på omslaget. Av tidningarna i studien är Cosmopolitan den som är mest styrd 

layoutmässigt, det finns en strikt mall för hur framsidan ska utformas. På omslagen använder man 

kända personer för att målgruppen redan har en relation till denna person, eller åtminstone tror 

att de känner personen i fråga. Tidningen ska kännas som en riktigt nära vän. Det genom att 

använda personligt språk och tilltal, de försöker vara ”pratiga” i sina puffar. Ämnena ska vara 

vågade och ta upp sånt som inte andra gör.  

 

Cosmopolitans omslag ska sticka ut, synas och sälja sig själva. De ska förmedla och signalera 

styrka, optimism, peppande, självsäkerhet, sprudlande, kvinnlighet och flörtighet. Det ska alltid 

vara en tjej som står i en klassisk ”cosmo-pose” med en eller två händer på höften, vänd rakt mot 

kameran, bilden är skuren på låret. Hon har håret över ena axeln eller bakom båda, hon har 

urringning. Hon är aldrig sur, arg eller aggressiv. Hon ser inbjudande och självsäker ut men ska 

inte upplevas som utmanande.”Det är skillnad på tjejsexig och killsexig. Man ska känna att den på 

en fest skulle jag vilja prata och hänga med den här tjejen men hon ska inte ta min kille”, säger 

Maja Persson. Bakgrundsfärgen ändras varje nummer för att visa att det är nytt. Cosmopolitans 

omslag ska vara ”lickable” vilket innebär att de ska ha klara lockande, läskande färger. Som 

karameller. ”Man ska bli sugen på det”.  
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För LagaLätt är det viktigt att omslaget utstrålar vardag och enkelhet men samtidigt kännas lite 

vardagslyxigt. Det ska vara modernt, fräscht, lätt och visa på en bredd ”vi har allt”. 

Omslagsbilden ska föreställa en maträtt som säljer och är just fräsch och enkel. Det ska vara 

något som läsaren genast känner igen. Läsaren ska bli sugen och vilja ta en tugga av rätten på en 

gång. Fotot ska vara modernt och snyggt och se fräscht och nytt ut liksom färgerna som används. 

Färgerna ska också vara ljusa och lätta och visa på säsong och tradition. Till exempel ett gult 

nummer till påsk. De behöver ingen människa på sina omslag, trots att detta är en av ”reglerna” 

för vad som säljer bra. De har prövat men det tillförde ingen mätbar vinst. Det är viktigt att 

maten är i fokus på omslaget. Det finns alltid en bild i övre högra hörnet som visare något helt 

annat än det på omslagsbilden för att visa på bredd. Bilderna blir bäst från sidan i olika vinklar 

mot ofta lita platt och ointressant ovanifrån. Bakgrundsfärg varierar liksom färgen på logotypen 

som i regel är tvåfärgad.  

 

För Ljuva Livet är omslagsbilden viktigast. Det ska vara en kvinna som har fyllt 50 och som är 

en kulturpersonlighet och gärna aktuell. Omslagspersonerna ska gärna se naturliga ut, de ska se ut 

att vara den ålder de är. Kvinnan ska förmedla något lustfyllt. Det är också viktigt att omslaget 

inte känns för ålderdomligt. Tidningen hette tidigare Senior och hade en layout som inte kändes 

aktiv och tidsenlig. Gudrun Pawlo Lindskog säger att namnet var en felsatsning då ”många i 

Sverige har åldersnoja”. Även om man är äldre vill man inte känna sig gammal. Omslaget ska 

signalera att läsaren är intresserad av kultur. Typiska färger är rött och rosa. Färgerna ska lysa. De 

vill ha ett rent omslag men visa på mycket innehåll. De använder ofta siffror på omslaget för att 

de tror att det säljer och en rubrik ska vara större och locka läsaren. De varierar färgen på 

logotypen och testar olika färger på bakgrunden.  

 

Modern Psykologi tror på lugna, grafiskt tilltalande omslag med en intellektuell ton. Bilderna 

ska vara kliniska utan överflödiga detaljer. Det ska kännas vetenskapsjournalistiskt. Även om de 

satsar mest på att få prenumeranter använder de sig av layoutelement som tros sälja, till exempel 

siffror och fleruddiga stjärnor. Personligt tilltal är viktigt, liksom att innehållet är till störst del 

instrumentellt. Tidningen är i halvformat det beror på att det är billigare att trycka och på att de 

har sett att det fungerar för Språktidningen. För att skilja sig från andra psykologitidningar vill de 

har en lugn layout. Det ska vara färgstarka omslag utan för mycket olika färger. Bakgrundsfärgen 

ska variera liksom färgen på logotypen. Det är inte viktigt att det är en person på omslaget utan 

att det är en bild som säljer lösnummer och bygger deras image. Om det är en person på 

omslaget ska den helst inte vara känd. Bilden ska berätta vad numret handlar om. 
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Turist finansieras till 40 procent av annonsörer. Man tänker inte alls på att omslaget ska vara 

kommersiellt gångbart utan satsar på att det ska passa tidningen, signalera det redaktionen vill och 

helst göra läsaren sugen på att bläddra i tidningen. ”Omslaget är nog inte så viktigt egentligen, 

man öppnar nog och bläddrar i tidningen ändå. Den hamnar ju hemma hos folk. Därför kan vi 

låta bilden vara talande.” säger AD Mårten Leo. Turist vill signalera en viss typ av status på så sätt 

att tidningen kan ligga framme och visa att man är en viss typ av människa. Tidningen ska inte se 

kommersiell ut, den ska vara varm och inbjudande och signalera ”där vill jag vara” och förmedla 

ett lugn.  

 

Turist vill gärna ha med en människa på omslaget, men som inte tar för mycket fokus. Platsen är 

det viktiga. Hamnar människan i fokus kan det ge intryck av att det är en friluftstidning. De vill 

att den ska upplevas mer som en resetidning. De använder alltid ett fotografi av en plats med 

mycket natur som omslagsbild. Bilden täcker hela omslaget. Ofta bearbetas bilden om mycket. 

Det är bilden man utgår ifrån när man väljer färg på logotyp och puffar som varierar mellan 

omslagen. Puffarna ligger samlade centrerade under rubriken. Över puffarna finns en samlande 

rubrik som kan uppfattas som lite fyndig. Den ska tilltala den smarta människan. Det ska vara ett 

lugnt omslag som speglar årstiden. Det ska gärna vara mysigt och vackert och locka till drömmar 

om att resa. 

 

6.3 SNYGGT ELLER SÄLJANDE 

Det kan vara stor skillnad mellan snygga och säljande omslag. På samtliga redaktioner vi talat 

med är det AD i samråd med chefredaktör som utformar omslaget. På flera redaktioner säger de 

att de AD:n oftast vill göra snygga omslag medan chefredaktören tänker säljande med mycket 

puffar och skrikande design. Café är ett exempel på det. Joel Persson anser att det bästa sättet att 

synas i hyllan borde vara att göra en diskret och stilren layout som sticker ut mot det övriga röriga 

och högljudda som trängs i tidningshyllan idag. ”När alla andra skriker – viska, då syns du”. Han 

tror inte heller på alla teorier om säljande layout. ”Folk hävdar att det inte går att sälja omslag 

med grönt, det går inte att sälja tidningar med svarta människor på omslaget, det ska vara stora 

siffror osv. Jag vet inte vem som har skrivit de här reglerna eller när de skrevs men de känns 

absurt gammaldags.” Ändå måste Joel följa en del av teorierna, han får till exempel inte använda 

grönt. Chefredaktören vill att omslaget ska ”skrika” och de kompromissar hela tiden. För Amelia 

går diskussionerna inte kring om omslaget ska vara just snyggt. Där handlar det mer om att hitta 

en känsla som säger Amelia, vilket i sin tur säljer. Modern psykologi tycker inte de kompromissar 

eftersom det de tycker är snyggt även är säljande. För LagaLätt är det viktigast att maten ser god 

ut. Turist som inte tänker säljande, satsar istället helt på att förmedla rätt känsla med sitt omslag. 
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6.4 SÄLJRESULTAT  

De bäst respektive sämst säljande omslagen som nämns nedan kan ses på följande sida 

 

Amelia 

Ett av de nummer av Amelia som sålt bäst i år är nr 18 2009 som föreställer en okänd kvinna 

med puffar som lyder: ”Kilona rasar”, ”Vilken fettdiet väljer du?” och ”Ja, du får äta!”. Detta 

stämmer med Ann Fredlunds uppfattning om att viktnedgång säljer bra. Tidningar med gåvor har 

också sålt bra. De vet att försäljningen alltid är bättre när de skickar med någonting ”på köpet”.  

 

Ett omslag som inte sålt så bra är nr 22 2009, som har en bild av författaren Camilla Läckberg på 

omslaget och texten: ”Är du nästa Camilla Läckberg?”. Anledningen till att detta inte sålt så bra 

tror Ann Fredlund kan vara att läsarna tänkt att ”nej, jag är inte den nästa Camilla Läckberg, att 

skriva är inget för mig” och helt enkelt struntat i att köpa tidningen på grund av detta.  

 

Café 

Det nummer av Café som har sålt bäst i år är januarinumret (Nr 1 2009) med Michael Nyqvist på 

omslaget. Med numret fick läsaren ett par strumpor i ”gåva”. Joel Persson tror att numret med 

Nyqvist hade sålt bra även utan strumporna. Dels för att jobbet de gjort om honom var väldigt 

omfattande, de hade följt honom under en lång tid. Och dels för att han är en populär person 

som många är intresserade av. Cafés septembernummer har Pelle Almqvist på omslaget och är 

det andra omslaget som sålt bäst i år.  

 

Sämst har februarinumret (Nr 18 2009) med en relativt okänd modell, Klara Wester, sålt. Joel 

Persson tror att det beror på just att det var en okänd tjej. 

 

Ljuva Livet 

Ett nummer av Ljuva Livet med Marie Richardsson på framsidan (nr 2 2009) har sålt bäst i år. 

Redaktionen tror att det beror på att bilden är väldigt bra, att hon har en bra blick och ett lite 

gåtfullt leende och att färgerna på bilden i kombination med färger på puffarna och logotyp med 

mera ger en bra helhet.  

 

Ett nummer som sålt dåligt men inte är ifrån i år (nr 6 2007) har Lasse Berghagen på omslaget. 

Bilden ger ingen energi då Lasse ser ut att ha slagit sig till ro, menar redaktionen. De är 

fortfarande osäkra på om en man på omslaget skulle sälja och vågar därför inte prova. 
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6.4 RESULTAT FRÅN OMSLAGSANALYS (För bildkällor, se källförteckning s 47)    

Följande omslag har analyserats:     

                  
Nr 18 2009                   Nr 22 2009          Nr 25 2009     Nr 1 2009 

                 
Nr 2 2009                Nr 11 2009        Nr 7 2009  Nr 11 2009 

                
Nr 12 2009                Nr 3 2009          Nr 6 2009   Nr 12 2009 

                
Nr 6 2007             Nr 2 2009     Nr 7 2009                  Nr 1 2009 

                
Nr 1 2009                Nr 4 2009         Nr 5 2009  
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På alla omslag utom två från Café och ett från Ljuva Livet är omslagspersonerna kvinnor. (På 

Turists omslag med en person är vi osäkra då personen syns på långt håll.) Vi ser dem antingen i 

helbild eller från knä/lår och uppåt. De personer som syns i helbild sitter ner vilket gör att man 

kan uppfatta dem att vara på samma avstånd som övriga. Undantagen här är Turist som har en 

person på långt avstånd och Ljuva Livet som på omslaget från juni 2007 har en nära halvbild på 

Lasse Berghagen. På omslag med personer är de i målgruppens ålder. Amelia har vad vi uppfattar 

som folkliga kändisar på sina omslag, Sofia Källgren och Camilla Läckberg, medan Cosmopolitan 

har modeller och en skådespelerska som inte lika många känner igen men säkert målgruppen. 

Ljuva Livet har kulturpersonligheter. Cafés omslagspersoner känns mest olika varandra med 

Michael Nyqvist, Paolo Roberto och en relativt okänd tjejmodell. Samtliga personer på alla 

omslag i studien tittar in i kameran. 

 

 Omslagspersonerna har olika poser på alla tidningar utom Cosmopolitans där personerna står i 

en så kallad Cosmo-pose. Mest variation ser vi på Amelias omslag. På Ljuva Livets omslag från 

2009 sitter kvinnorna i vad vi uppfattar som avslappnade poser. På Cafés omslag är det stor 

skillnad på män och kvinnor framställs. Kvinnan står med ryggen mot kameran men vänder sitt 

ansikte mot kameran och ler, hon har händerna i sitt hår. Vi upplever henne som lekfull. Männen 

ser istället allvarliga ut, de rättar till kläderna. Här följer en tabell över vilka tidningar som 

använder personer på omslagen, om de är kända, hur de uttrycker sig och i vilket perspektiv de 

fotograferats. Samt om de på omslaget har fler bilder utöver omslagsbilden. 

 
Tidskrift Person på 

omslag  
Känd av 
målgrupp 

Ansiktsuttryck Perspektiv Bilder utöver 
omslagsbild 

Amelia Ja på 3 av 3 På 2 av 3 Alla ler Framifrån Minst två till 
Café Ja på 3 av 3 På 2 av 3 Kvinnan ler, 

männen är allvarliga 
Svagt grod- 
perspektiv 

Nej 

Cosmopolitan Ja på 3 av 3 Ja på 3 av 3 2 tjejer småler, en 
tjej är allvarlig 

Svagt grod- 
perspektiv 

Nej 

LagaLätt Nej   Snett sida Alltid en till 
Ljuva Livet Ja på 3 av 3 Ja på 3 av 3 Alla småler Framifrån Nej 
Modern 
Psykologi 

Ja på det i 
analysen* 

Nej Kvinnan småler Grod-
perspektiv 

Nej 

Turist Ja på 1 av 3 Nej Ser ej ansiktet Avstånd Nej 
*Här har vi endast analyserat ett omslag som det var en person på. De kommer även ha omslag utan personer. 

 
På Modern Psykologi har kvinnan på bilden huvudet vridet åt vänster, så man kan få intrycket av 

att hon tittar ut ur bild även om blicken går in i kameran. LagaLätt har istället för person på 

omslaget en maträtt. På de nummer vi har analyserat föreställer dock två bilder tårtor och en 

godis. Ett nummer är övervägande i gult, påsknumret, numret före jul är går i rosa och rött. På ett 

juninummer är det en jordgubbstårta. Omslagsbilderna speglar alltså säsong tydligt. Det gör även 
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Turists omslag där det är snö på vinternumren och grönt på sommaren. De har alltid en naturbild 

som omslagsbild.  

 

Här följer en tabell över vad vi ser på omslagen vad gäller färger, hur många puffar och dess 

innehåll, vilket typ av tilltal man använder i puffarna och lite om typografin. 

 

Tidskrift Färger Puffar Tilltal Typografi 

Amelia Rött, cerise, 
orange, lila, rosa, 
vit bakgrund 

7-8 puffar om 
relationer, karriär, 
skönhet, hälsa och 
mode 

Personligt med 
mycket ”du” 
och ”din” 

Olika typsnitt i 
blandade 
storlekar, ett ser 
ut som handskrift 

Café Rött, svart, gult, 
blått, brunlila, vit 
bakgrund 

7-8 puffar om sex, 
mode, träning, kända 
personer ,”dokument” 
med skiftande teman 

Något ”du” 
och ”ditt” mest 
opersonliga och 
i rubrikform 

Olika typsnitt i 
olika storlekar, 
vissa puffar i 
enbart versaler 

Cosmopolitan Lila, rosa, cerise, 
gult, rött, rosa, 
olika bakgrund 

7-8 puffar om sex, 
relationer, hälsa, 
skönhet, mode och 
karriär 

Tilltalet är 
personligt med 
mycket ”du” 
och ”din” 

Varierar i storlek 
och teckensnitt, 
mycket i versaler 

LagaLätt Rosa, rött, gult, 
orange, grönt, 
brunt, ljusblå 
olika bakgrund 

5-7 puffar som 
handlar om mat och 
dryck 

innehåller inget 
personligt tilltal, 
rubrikform 

Varierar i storlek 
och teckensnitt, 
mycket i versaler 

Ljuva Livet Cerise, turkos, 
orange, gul, rött, 
blå, vit bakgrund* 

7-8 puffar om resor, 
mode, hälsa, mat och 
ekonomi 

Inget personligt 
tilltal som ”du” 
eller ”dig”. 

blandar olika 
storleksgrader och 
typsnitt 

Modern 
Psykologi 

Orange, gul, 
blågrön, ljusgrå 
bakgrund 

8 puffar om själv-
kännedom, tankar, 
prestation och rätt/fel 

Personligt tilltal 
som ”du”, ”vi” 
och ”ni” 

Två olika typsnitt 
i olika storlekar 
och tjocklek 

Turist Blå, orange, grönt, 
gult, vitt, svart 

5 rubriker om resmål+ 
överrubrik centrerat. 
Och 4-5 i nederkant 

Personligt tilltal 
används sällan 

Används inte 

* Gäller för de två nummer i studien som getts ut 2009 

 

Samtliga logotyper ligger i överkant. Joel Persson på Café säger att logotypen är till för att folk 

ska känna igen tidningen. Att den står för varumärket. På flera av tidningarna täcks logotypen 

delvis av omslagspersonen. Joel Persson tror inte att det har någon betydelse för en etablerad 

tidning då läsarna känner igen tidningen ändå. På Cosmopolitans omslag finns ett formobjekt 

som ser ut som en klammer ]. I den finns på de omslag vi tittar på alltid en puff som handlar om 

män.  

 

Ljuva Livet har på numret från 2007 en man, Lasse Berghagen, på omslaget. Det går i beige och 

vinrött i vad vi upplever som ”murriga” färger. Logotypen är inte lika tydlig som på de nyare 

numren. Vi ser också en skillnad i att man på numren från 2009 använder vänsterkrysset med en 

lockande puff medan på numret från 2007 ser Lasse Berghagens ansikte där.  
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Här följer en tabell över vad vi ser när det gäller logotypen, formobjekt, hur man använder siffror 

på omslagen och vad man placerar i vänsterkrysset, alltså till vänster under logotypen.  

 
Tidskrift Logotyp Formobjekt Nummer Vänsterkryss 

Amelia Röd i typsnitt 
likt penseldrag 

Färgplattor, cirklar 
och pilar 

Vanligt Har en puff med 
bild här + en puff 
över loggan 

Café fett utdraget 
typsnitt ändrar 
färg mellan 
omslagen 

Små färgplattor, röda 
plustecken, ljusblå 
cirkel som ett 
lossnande klistermärke  

I minst en puff 
på omslagen. År 
2009 
återkommer. 

Två omslag har stor 
puff i vänsterkrysset 
Ett omslag har puff 
även över logotyp 

Cosmopolitan I versaler. 
Färgen varierar. 

På höger sida finns en 
cirkel som färgplatta 
under logotypen, 
längre ner en åter- 
kommande klammer ] 

Samtliga omslag 
har stora siffror 
i puffarna 

Alltid en puff om 
sex i vänsterkryss 

LagaLätt Logotypen är 
tvåfärgad i 
versaler, 
färgerna varierar 

På varje omslag finns 
en droppform samt en 
rand i överkant som 
också varierar i färg 

Stora siffror, 
utom i påsk-
numret där det 
står ”fem”  

En av de större 
puffarna sitter i 
vänsterkrysset, stora 
siffror på två omslag 

Ljuva Livet Den senare 
loggan är cerise 
på två omslag 

Omslagen från 2009 
har stort citattecken i 
puffen till omslagsbild 

Använder stora 
siffror, 
återkommande 

stora puffar i 
vänsterkrysset 2009 

Modern 
Psykologi 

Svart denna 
gång. Nedsänkt 
för att få plats 
med puff över 

En grön splash i form 
av fleruddsstjärna 

Två puffar 
innehåller 
siffror 

Omslagets största 
puff sitter i 
vänsterkrysset 

Turist i olika nyanser 
av orange 

Längst ner ytterligare 
puffar i ett svart band 
En fleruddsstjärna 
med texten ”årets 
tidskrift 2008”. 

Förutom årtalet 
2008 före-
kommer inga 
siffror 

Används ej 

 

När vi jämför Amelias tre omslag noterar vi att det på numret med Camilla Läckberg inte finns 

någon puff om relationer och att det är ”renare” än de andra två. Omslagen har också alla tre 

siffror men på Läckberg-numret är det årtal och en prissumma, vilket skiljer sig från puffar 

som”50 fina höstskor”.
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 7. ANALYS 
 
7.1 REDAKTIONSINTERVJUER 

 

7.1.1 Målgrupp och läsarundersökningar 

Enligt Gripsrud (2002, s 116-117) är kommersiella medier experter på att använda sig av 

marknadsforskning för att skapa produkter som tilltalar publiken. De anpassar hela tiden sin 

produkt, i vårt fall tidskrift, för att attrahera så många som möjligt i målgruppen. Fyra av de sju 

tidningarna i vår studie gör läsarundersökningar några gånger om året. Av de redaktioner som gör 

läsarundersökningar använder sig flera av RAM-paneler. Av den här informationen kan vi dra 

slutsatsen att det i flera fall är viktigt för redaktionerna att känna till sin målgrupp ordentligt, 

precis som Franzén säger i Effektiv reklam. De tar reda på så mycket detaljer som möjligt om sina 

läsare för att kunna mejsla fram i detalj vad de gillar och inte gillar. Vi har också sett att man på 

förlagen använder sig av de analysverktyg som Franzén (2007, s 27-30) nämner.   

 

Bergström (2004, s 65) påpekar också vikten av att känna sin målgrupp ordentligt för att kunna 

anpassa sitt budskap, i detta fall sitt tidskriftsomslag, till målgruppens förutsättningar. De faktorer 

tidningarna i denna studie som gör läsarundersökningar tar reda på om sina läsare är bland annat 

kön, ålder, boende och intressen. När det gäller de redaktioner som inte gör läsarundersökningar 

så är två av tre inte beroende av lösnummerförsäljning, då Turist är en medlemstidning och 

Modern Psykologi förväntas bli till största del prenumererad. Ljuva Livet är däremot beroende av 

lösnummerförsäljning. Gemensam nämnare för alla tre är att de inte ges ut av något av de stora 

tidskriftsförlagen, Modern Psykologi och Ljuva Livet ges ut att små förlag och Turist av STF. De 

fyra tidningar som gör läsarundersökningar tillhör Bonnier Tidskrifter, LRF Media och Aller 

Magazine. Antagligen beror det på förlagets resurser och policy om man gör läsarundersökningar 

eller ej. Eva Jais-Nielsen (2004, s 21-22) skriver att stora utgivare litar mycket till mediebyråer när 

det gäller vad som säljer.  

 

7.1.2 Målgruppsanpassning och säljande omslag 

På Turistredaktionen framstår det inte som lika viktigt som för andra tidskrifter att omslaget 

lockar till läsning. Detta stämmer överens med vad Eva Jais-Nielsen skriver om 

medlemstidningar; de behöver inte konkurrera om uppmärksamheten i butikshyllorna, men 

däremot med annat som kommer i posten (Jais-Nielsen 2004, s 20).  För Cosmopolitan, vars 

försäljning består till 70 procent av lösnummer, är det däremot väldigt viktigt att omslaget lockar 

till båda köp och läsning, och Cosmopolitan är också den tidning som är mest styrd layoutmässigt, 

det finns en strikt mall för hur framsidan ska utformas. Eftersom omslaget i många fall är det 
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viktigaste ansiktet utåt för tidningen när det gäller att slåss om uppmärksamheten i hyllan är det 

viktigt tidningen ser ut på ett visst sätt. Vissa menar att tidningen måste se ut som alla andra för 

att ha en chans i tidningshyllan (Jais-Nielsen 2004, s 20).  

 

Vi tror oss kunna märka att de tidningar som är mest beroende av att sälja lösnummer även har 

den tydligaste grafiska profilen. Förutom Cosmopolitan säljer Ljuva Livet mest på lösnummer 

och även de jobbar mycket med att omslagen ska likna varandra med typografi och bildplacering. 

Samma sak gäller för Café som säljer ungefär lika mycket på lösnummer som prenumeranter, 

tidningen har en väldigt tydlig grafisk profil där alla omslagen ser i stort sett likadana ut. Däremot 

Amelia finansieras främst av prenumerationer (75 procent) och har mer varierade omslag, de kan 

gå från helkroppsbild till närbild på bara ett ansikte till att ha en sittande modell osv. Detta gäller 

även för Modern Psykologi där man har för avsikt att använda alla möjliga olika bilder på 

omslaget. Gissningsvis beror det här på att de redaktioner som är beroende av att sälja 

lösnummer måste skapa en tidning som läsaren känner igen. Eva Jais-Nielsen (2004, s 22) håller 

med Joel Persson om att rena och tydliga omslag borde sticka ut och synas bättre i tidningshyllan, 

men hon skriver också att ”detta verkar inte vara någon gångbar princip för storsäljarna”. 

Dessutom så kan man se att Café, som ändå har en ganska ren layout, inte har speciellt stor 

upplaga.  

 

Flera av tidningarna har gärna kända personer på omslagen. Ann Fredlund tror att just kända 

personer säljer bättre än okända eftersom man kan identifiera sig lättare med personen ifråga, att 

man är nyfiken på personens liv och vill veta mer om denna. Det här stämmer överens med de 

teorier Gripsrud (2002, s 29-33) presenterar om hur man identifierar sig med en känd persons 

personlighet. Vi tror att man väljer tidskrift mycket utifrån vilka signaler man vill skicka ut om 

vem man är och vilken grupp man tillhör. Gripsrud (2002, s 24-25) menar att medierna hjälper till 

att skapa vår personliga identitet och göra den mer mångsidig. Det faktum att man identifierar sig 

med omslagspersonen ser vi som en del i mediernas påverkan på vår identitet.  

 

7.1.3 Snyggt eller säljande 

Det finns en mängd regler och åsikter om hur ett omslag ska utformas för att sälja. Vissa följer 

dessa regler, andra tror inte på dem alls. Joel Persson på Café är en av de senare. (Jais-Nielsen 

2004, s 20) Ändå måste han följa flera av dessa regler när han layoutar ett omslag, han får till 

exempel inte använda färgen grönt som inte tros sälja (Jais-Nielsen 2004, s 20).  

 

Att LagaLätts person på omslaget inte tillförde någon mätbar vinst kan enligt Eva Jais-Nielsen 

(2004, s 20) bero på att reglerna för ett attraktivt omslag är olika för olika typer av tidningar. På 



 36 

LagaLätts omslag fyller en bild av en leende tjej ingen funktion, vilket den däremot gör på ett 

livsstilsmagasin. Läsaren förväntar sig en viss form från en tidning i en viss genre eftersom denne 

är van att andra tidningar i samma genre ser ut på ett visst sätt. LagaLätt vill sticka ut i hyllan 

genom att ha en lite lugnare layout än konkurrerande mattidningar. Detta gäller även för Modern 

Psykologi, då de flesta konkurrenter har rörig omslagslayout. De använder sig också av en del 

klassiska teorier om vilka layoutelement som säljer tidskriftsomslag, liksom LagaLätt. Exempel på 

dessa är att omslagspersonen måste ha ögonkontakt med läsaren, (Jais-Nielsen 2004, s 20) siffror 

på omslaget säljer, liksom stora stjärnor eller ”splashar” (dvs. fleruddiga stjärnor) (Jais-Nielsen 

2004, s 30-34) Ett annat sätt att synas bra i hyllan är att skicka med en gåva med tidningen (Jais-

Nielsen 2004, s 30-34), vilket enligt Ann Fredlund på Amelia kan öka försäljningen ordentligt.  

 

7.1.4 Säljresultat 

Det nummer av Café som sålt bäst i år har Mikael Nyqvist på omslaget, medan det som sålt sämst 

har en kvinnlig, okänd, modell. Det här resultatet stämmer inte överens med uppfattningen att en 

kvinna på omslaget säljer bättre än en man, men däremot med att kända personer säljer bättre än 

okända (Jais-Nielsen 2004, s 20). Ett annat omslag som sålt bra i år har Pelle Almqvist på 

omslaget. Vår teori är att just de här två numren sålt bäst för att de representerar någonting 

speciellt, mer än bara en snygg bild på en stilig man. Båda omslagsmännen upplevs ha starka och 

fascinerande personligheter och känns som typiska representanter för Cafés slogan, ”den 

moderna mannen”. Enligt Anja Hirdman (2001, s 9) kan så kallade ”herrtidningar” som Café 

jämföras med kvinnotidningar på så sätt att den vänder sig till män för att de är just män, inte 

utifrån något speciellt intresse. Alla män förväntas vara intresserade av samma saker, oavsett ålder. 

Detta skiljer dem från övriga tidningar för män, som ofta utgår från ett speciellt intresse, till 

exempel motorsport, teknik eller jakt.  

 

En allmän uppfattning är att ett bra magasinsomslag ska ha en bild av en kvinna som är 

fotomodell eller kändis, ler och har ögonkontakt med läsaren. Det viktigaste med 

omslagspersonen är att denna utstrålar den rätta attityden och passar med tidningens image (Jais-

Nielsen 2004, s 34-36). Vi kan konstatera att så uppenbarligen inte är fallet med Lasse Berghagen 

på Ljuva Livets omslag.  Detta omslag förstärker också teorin om att kvinnor på omslaget säljer 

bättre än män. 

 

Angående att man kör mycket om viktnedgång i Amelia trots att det inte känns helt moraliskt rätt 

menar Eva Jais-Nielsen (2004, s 188) att marknad i många fall går före moral när det gäller 

livsstilsmagasin. ”Vi försöker att inte ha det men bantning säljer tyvärr.” Enligt Carlsson och 

Koppfeldt (2008, s 174) är det viktigt för livsstilsmagasin att introducera nya trender inom livsstil 
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på ett övertygande sätt, vilket har framkommit i denna studie att t.ex. Amelia ägnar sig mycket åt. 

Detta kan jämföras med kvällstidningarnas sätt att vinkla nyheter. I vår omslagsanalys noterar vi 

att omslaget med Camilla Läckberg som sålt dåligt inte har någon puff om relationer som Ann 

Fredlund säger är viktigt för deras tidning. Vi uppfattar det också som renare än de andra, färre 

småbilder och formobjekt vilket också Ann Fredlund säger gör deras omslag säljande.   

 

Det personliga tilltalet är viktigt för flera av tidningarna i denna studie och bidrar till vad 

Bergström (2004, s 80) kallar för det relationella budskapet, som skapar en relation mellan 

tidskriften och läsaren och signalerar att den här tidningen kan ge läsaren något som denne vill ha.  

 

När det gäller Amelia, Cosmopolitan, Modern Psykologi och LagaLätt påpekar chefredaktörerna 

att de inte är coffee table-tidningar som ska se snygga ut, utan att det är viktigt att läsaren får 

mycket användbara tips och råd. Tidningarna är alltså till största delen instrumentella, dvs. de har 

praktisk nytta för läsaren. Café är ungefär hälften instrumentell och hälften till för drömmar och 

inspiration och Turist är helt och hållet en drömtidning (C. Rindeblad, personlig kommunikation, 

10 november 2009). 

 

De flesta tidningarna i vår undersökning verkar vilja signalera en viss typ av status, att den livsstil 

de erbjuder på något vis skulle vara eftersträvansvärd och lite exklusiv. Enligt Gripsrud (2002, s 

103-104) är vissa livsstilar mer lockande än andra, eftersom de betyder något speciellt som räknas 

som attraktivt eller värdefullt. Vem som attraheras av vilka livsstilstecken beror på sociala 

förhållanden. Tidskrifter är i hög grad tecken på livsstil och signalerar till andra vem man är, eller 

vem man skulle vilja vara. Carlsson och Koppfeldt (2008, s 176) menar att det finns en 

överenskommelse om att tidskriften ska spegla läsarens åsikter och värderingar. Tidskriften 

hjälper till att skapa en identitet för läsaren och att signalera till andra personer vem man är 

(Carlsson & Koppfeldt 2008, s 12). I vår studie tror vi att det handlar mycket om att läsaren vill 

vara en viss typ av person och därför använder tidningen för att signalera detta. Detta märks 

tydligt på Café, vars läsare kanske vill vara lite exklusivare än andra, och Turist, som ska signalera 

att deras läsare är en viss typ av person, en välutbildad människa som uppskattar svensk natur. 

 

7.2 OMSLAGSANALYS 

Här analyseras informationen från analysen av de olika omslagen. Bilder på omslagen 

finns på sida 30. 

 

Amelia som ges ut oftast av tidningarna i denna studie har även mindre bilder på omslaget, 

utöver omslagspersonen, vilket stämmer med Jais-Nielsens (2004, s 22-25) teori om att tidningar 
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som ges ut oftare pockar mer på uppmärksamhet. Dessutom vill de attrahera en bredare 

målgrupp och tar upp många olika områden som White (2003, s 186) menar kan vara 

anledningen till att man har flera bilder på ett omslag. Det skulle även kunna handla om att 

Amelia vill att läsaren ska känna att hon/han får mycket för pengarna (Jais-Nielsen 2004, s 30). 

Amelia säljer på att inte ha för snygga omslag. ”Våra omslag är lite spretiga och inte så estetiskt 

snygga, mer lockande, levande, varma och glada” (Ann Fredlund) Amelia och LagaLätt är de två 

tidningar som har bilder utöver omslagsbilden. Bägge är främst prenumerationstidningar vilket 

går emot Jais-Nielsens (2004, s 22) teori om att det ofta är fler bilder på de omslag som säljer 

mest lösnummer. Däremot är det möjligt att de har bilderna där för att öka 

lösnummerförsäljningen.  

 

Amelia, Café, Cosmopolitan och Ljuva Livet har omslagspersoner som målgrupperna 

förmodligen känner igen. Ett av Amelias omslag är dock på en för oss och målgruppen okänd 

modell. Enligt Joel Persson är kända personer på omslaget viktigt för Café av anledningen att 

läsarna förväntar sig att läsa om personen i tidningen. Då bör det vara en person som intresserar 

målgruppen. Hirdman (2001, s 17-18) menar att kända personer har en avgörande roll för 

tidningsomslag genom att vi också i innehållet får lär känna personerna och läsa om deras 

privatliv.  

 

Det är också viktigt för Café liksom för Cosmopolitan att personerna på omslagen är aktuella i 

något sammanhang, för att visa att de är tidningar som hänger med. Som Carlsson och Koppfeldt 

(2008, s 10-11) skriver så har bilder av modeller och kändisar ett viktigt syfte för att inspirera 

läsaren till hur denne kan använda olika stilar och produkter till sin egen identitet. Målgruppen 

ska känna att de själva skulle kunna ha de kläderna på sig som omslagstjejen har, eller att de skulle 

kunna tänka sig att se ut som tjejen på omslaget. De identifierar sig helt enkelt med den roll som 

modellen står för och vill spela den själva (Carlsson & Koppfeldt 2008, s 123). För Ljuva Livet är 

det viktigt att ha en person från målgruppen på omslaget. De har på sina senare nummer kvinnor 

som har fyllt 50 och som är kulturpersonligheter. Då de omslagsmässigt anpassar sig till kvinnor 

kan det vara för att målgruppen ska kunna identifiera sig med personen (Gripsrud 2000, s 32-33). 

Detsamma gäller för samtliga tidningarna med kända personer på omslagen då de i regel är i 

samma ålder som målgruppen och intressanta för de samma. 

 

På Amelias omslag varierar omslagspersonernas poser. Det kan hänga ihop med att de vill 

signalera att ett nytt nummer kommit ut (White 2003, s 186). På Cafés omslag står männen 

i ”manliga” poser sedda rakt framifrån medan kvinnan står med ryggen mot kameran med 

händerna i håret och med ansiktet vänt mot kameran. Cosmopolitans omslagspersoner står 
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samtliga med tyngden på ett ben och ena handen på höften. Hirdman (2001, s 49) menar att 

gester har stor betydelse för status och för att förmedla olika känslotillstånd. Cosmopolitans 

poser tolkar vi som kraftfulla och lite kaxiga. Kvinnorna utstrålar självsäkerhet. På Ljuva Livets 

omslag utstrålar kvinnorna snarare lugn och trygghet i ganska avslappnade poser sittandes på 

golvet med ena handen på ett ben. Amelias poser skulle vi kalla vardagliga. Kvinnan på Modern 

Psykologis omslag står rakryggad med armarna i kors. Vi uppfattar henne som bestämd och 

självsäker på ett hårdare sätt än tidigare nämnda omslagskvinnor. Hon har också huvudet vridet 

åt vänster, ut ur bild även om blicken går in i kameran. Hennes leende är stramt. Enligt Hirdman 

(2001, s 49) är det vanligt att kvinnor på omslag ler. Det framställer henne som mer lättillgänglig 

och oproblematisk och signalerar att inget oroväckande är i görningen. Det kan också bygga band 

av kompanjonskap mellan omslagskvinnan och betraktaren. Kvinnan på Modern Psykologis 

omslag har inte ett inbjudande leende som vi uppfattar att kvinnorna på Ljuva Livets, Amelias 

och Cafés omslag har.  

 

Omslagspersonernas blick går i regel rakt in i kameran på omslagen. Här är samtliga blickar aktiva 

på något sätt (Eriksson & Göthlund 2004, s 58-61) och kommunicerar med betraktaren. På 

Amelias omslag är även blickarna ”glada” och på Ljuva Livets omslagspersoner upplever vi att de 

förstärker det lite hemlighetsfulla leendet. Blickarna på Cosmopolitans omslag uppfattar vi 

snarare som intensiva och på Cafés omslag med män förstärker de den macho posen. Männen på 

Cafés omslag ler inte heller utan ser snarare sammanbitna ut. Kvinnan på Modern Psykologi är 

fotad i grodperspektiv och därför går hennes blick nedåt även om den går in i kameran, vi 

upplever det som lite överlägset eller nonchalant. 

 

Vi ser de flesta personerna i halvbild eller medeldistansperspektiv. Enligt Eriksson & Göthlund 

(2004, s 57) får då betraktaren en känsla av att man befinner sig på normalt samtalsavstånd. 

Medeldistansperspektivet står för ett socialt tilltal (Hirdman 2001, s 48-49). Amelia och Ljuva 

Livet visar ibland helbilder på personerna som ger en längre distans till personen som enligt 

Hirdman (2001, s 48-49) skulle kunna göra att man upplever bilden som opersonligare. Det 

upplever dock inte vi, möjligen på grund av att bilderna storleksmässigt tar upp ungefär lika stor 

del av omslaget som halvbilderna. Turist däremot har, på det omslag en person finns med, ett 

långt avstånd till personen i syftet att göra det opersonligare. De är främst ute efter att visa 

platsen. Det ska vara upp till läsaren att själv drömma sig dit. De flesta omslagsbilderna med 

personer på är tagna i ett svagt grodperspektiv, kanske för att ge den avbildade personen en 

högre grad av auktoritet (Hirdman 2001, s 48-49). Men vid första anblicken kan även bilderna 

uppfattas som att de är tagna rakt framifrån (vilket några av bilderna också faktiskt är). Vilket gör 

att man uppfattar personen som på en jämbördig nivå (Hirdman 2001, s 48-49). 
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Rött är vanligt på flera tidningar. Att de flesta tidningar har rött på sina novembernummer kan 

bero på att det börjar närma sig jul och att vi förknippar rött med julen (Eriksson 2008 s 65-67). 

Rosa är vanligt på de omslag som vänder sig till kvinnor vilket stämmer överens med att rosa ses 

som en flickfärg (Eriksson 2008 s 65-67). Dessutom är det mycket i cerise vilket Katrin Alström 

på LagaLätt menar är ”det nya röda”. Café använder framför allt svart och vitt med inslag av rött 

eller gult. Det kan bero på att män föredrar mörkare och kallare färger och att svart står för 

respekt, styrka och makt (White 2003, s 204-205).  Ljuva Livet har en gång prövat ett grönt 

omslag men blev inte nöjda. Det råder en vanlig uppfattning i tidskriftsbranschen att gröna 

omslag inte säljer (Jais-Nielsen 2004, s 20). Samtliga tidningar upplever vi använder färgbyten för 

att signaler att nytt nummer kommit ut och anpassar färgerna efter säsong/årstid. Färgen orange 

är vanligt förekommande på flera av omslagen (Turist, LagaLätt, Ljuva Livet, Modern Psykologi, 

Cosmopolitan). Den förknippas med glädje, värme och ljus (Bergström 2004 s 294-295) . 

Omslagen som vänder sig till kvinnor använder i regel varma och/eller ljusa färger som White 

(2003, s 204-205) menar att kvinnor föredrar. Turist har naturfotografier och därmed naturfärger 

på sina omslag med mycket blått som kan ge intryck av kyla men också kan tolkas som 

längtansfullt (Bergström 2004 s 294-295). 

 

Samtliga logotyper ligger i omslagets överkant och går från sidans vänster till högerkant. 

Förmodligen för att synas i tidningshyllan (Jais-Nielsen 2004, s 25). Enligt Jais-Nielsen (2004, s 27) 

utstrålar handtextning originalitet och kaxighet och blir mer personliga, något som kan stämma in 

på Amelias ”handmålade” logotyp. Vanligt är att satsa på en tidlös logotyp för att inte riskera att 

bli otrendig (Jais-Nielsen 2004, s 27). Vilket man skulle kunna säga att övriga tidningar har gjort. 

De flesta av tidningarna (Amelia är undantaget) växlar färg på logotypen i olika nummer. På 

omslagen med personer täcker de ofta en del av logotypen. Joel Persson på Café säger att för en 

etablerad tidning är inte logotypen viktig för något annat än igenkänning (vilket styrks av Jais-

Nielsen (2004, s 20) som säger att logotypen främst är till för igenkänning) och att man känner 

igen logotypen även om den till viss del täcks. 

 

Turist har flest puffar på sina omslag, 9-10 st. Men puffarna är skrivna i liten stil och syns minst. 

Puffarna är inte omslagets fokus. Ju större puffarna är, desto tidigare blir de uppmärksammade 

(Sternvik 2004, s 27). De är samlade i den optiska mittpunkten på sidan och handlar främst om 

olika resmål i Sverige. Övriga tidningar har 7-8 puffar vardera. Vilket vi upplever som mycket då 

de tar stor plats på sidan. Många puffar gör också att läsaren känner att hon/han får mycket för 

pengarna (Jais-Nielsen 2004, s 30), vilket i så fall samtliga tidningar utom Turist signalerar. 

Puffarna ligger till höger och vänster, flest till vänster, om omslagsbilden utom i LagaLätts fall 
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och Cafés novembernummer där de ligger enbart i vänsterkant. De är troligen lagda så för att vi 

tittar på en tidnings övre vänsterkant först (Sternvik 2004, 19-20). Samtliga redaktioner i studien 

har sagt att det är viktigt att puffarna speglar innehållet i tidningen. Viktigast för läsaren är vad 

texten i puffarna handlar om, och innehållet i puffarna speglar tidningens själ (Jais-Nielsen, 2004, 

s 34). Samtliga tidningar använder både versaler och gemener. Amelias, Ljuva Livets och Modern 

Psykologis puffar står mest i gemener som går snabbare att läsa och även tar mindre utrymme 

(White 2003, s 188). Cosmopolitan har många puffar i versaler liksom LagaLätt som bägge även 

använder versaler i logotyperna. När det gäller tilltal ser man på livsstilsmagasinen att språket är 

pratigt, vänligt och förtroligt vilket är typiskt för genren (Carlsson och Koppfeldt 2008, s 174). 

Cosmopolitan, Amelia och Modern psykologi har mycket direkta tilltal (Hirdman 2001 s 46-47) i 

form av du, dig och din i puffarna. Medan Café, LagaLätt, Ljuva Livet och Turist använder mer 

rubrikform på sina puffar. Samtliga tidningar har någon gång ett direkt tilltal i någon puff men vi 

upplever att Cosmopolitan, Amelia och Modern Psykologi använder det som ett grepp. Att det är 

karakteristiskt för deras redaktionella språk (Hirdman 2001, s 46-47). 

 

Enligt Jais-Nielsen (2004, s 30) gör mycket färgplattor och stjärnor, liksom vi nämnt tidigare 

angående många puffar, att läsaren känner att han/hon får mycket för pengarna. Ett dyrt och 

exklusivt omslag förpackas mer återhållsamt än ett billigt och brett där fler färgplattor, och 

grafiska element, används. Av livsstilsmagasinen upplever vi att Amelia (36 kr/nr) har mest och 

Café (58 kr/nr) minst grafiska element. Samtliga tidningar har puffar med siffror i vilket enligt 

Jais-Nielsen (2004, s 34) drar uppmärksamhet till sig och säljer bra. Samtliga tidningar utom 

Turist använder vänsterkrysset som är första stället vi tittar på (Sternvik 2004, 19-20).  LagaLätt 

och Modern Psykologi har förhållandevis stora puffar här. 
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8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Mycket av det som ger en tidning säljande är gemensamt för alla tidskrifter i vår studie. Det här 

gör att de har många likheter med varandra. Men vi tycker oss kunna dra slutsatser om hur varje 

enskild tidning jobbar för att attrahera just sin målgrupp. 

 

Amelia som vänder sig till kvinnor i yngre medelåldern har omslagsbilder med kvinnor i 

målgruppens ålder på. De vet att kända personer säljer bra liksom omslag om viktminskning, men 

väljer att variera numren för att det inte skulle sälja om det handlade om samma sak varje gång. 

De har puffar om relationer för att det attraherar målgruppen liksom puffar om någonting 

konkret och praktiskt som läsaren har direkt användning av. Färgmässigt använder de varma 

färger med mycket rött och kvinnorna på bilderna ska vara glada. De har ett personligt tilltal. 

Dessutom har de mycket bilder och formobjekt. 

 

Café jobbar för att attrahera sin målgrupp genom att göra relativt rena omslag. Mycket vitt och 

svart, kontraster och manliga färger. De använder rött för att det syns och kan uppfattas som 

manligt i kombination med vitt och rött. Det ska vara få färger och puffarna ska handla om mode, 

dokumentär och sex. De avbildar män som macho, kvinnor som sexiga och använder aktuella 

omslagspersoner som de tror att målgruppen har ett stort intresse för. Café riktar sig till de som 

är lite mer välutbildade och tjänar lite mer än genomsnittet, vilket ger intrycket av att de vill verka 

lite mer exklusiva. Vi drar slutsatsen att det är därför de använder sig av lite renare omslag.  

 

Cosmopolitan som är hårt styrd vad gäller grundlayout anpassar istället färger och ämnen efter 

säsong och målgrupp. Däremot är själva grundlayouten i sig tänkt att passa en singelkvinna som 

har mycket tid och pengar att spendera på sig själv. De tänker att den här singelkvinnan attraheras 

av en omslagsbild på en ung, sexig, självsäker och aktuell kvinna och av puffar som handlar om 

skönhet, sex och hur man blir attraktiv för män. Dessutom gör de omslag med starka färger vilket 

alltså också kan tänkas attrahera målgruppen.  

 

LagaLätt anpassar sina omslag efter en kvinnlig målgrupp i ett brett åldersspann. Det gör de 

framför allt genom mycket färg och tilltalande bilder. De visar på bredd genom en extra bild som 

matmässigt är långt ifrån det på omslagsbilden och genom att puffarna handlar om helt olika 

saker fast inom mat och dryck. De går rakt på maten i bilderna för att det tilltalar målgruppen. Vi 

tror att de korta puffarna kan vara ett sätt att tilltala de aktiva kvinnorna med ont om tid. Det här 

är den tidning i vår studie som tydligast anpassar omslagen efter säsong och tid på året. Både i 

omslagsbild, puffar och färg. 
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Ljuva Livet har under vägen tänkt om och upptäckt att det är lättare att få kvinnor att köpa 

tidningen. Därför har de gjort en tydlig anpassning av sin layout för att attrahera kvinnor över 50. 

Trots att målgruppen egentligen är både män och kvinnor 50+. För att attrahera kvinnor i 

målgruppen använder de en kvinna över 50 på omslaget. Kvinnan ska vara naturlig och gärna 

aktuell i något kulturellt sammanhang. De använder varma, starka färger i främst cerise och 

orange även om till exempel blått också är vanligt förekommande. Puffarna handlar mycket om 

resor men även om hälsa, ekonomi med mera. De är väldigt noga med att uppfattas som seriösa 

och sakliga även om layouten är lättsam. 

 

Modern Psykologi kopplar allt de skriver om till psykologi i någon form och gör tidningen för 

dem som är intresserade av detsamma. Det här är alltså en typ av intressetidning men som ändå 

berör många ämnen. De jobbar med färg men inte för många. Kanske för att de tänker sig att de 

gör tidningen för män, även om de riktar sig till alla med intresset. De är noga med att bilden ska 

vara kopplad till något tema som de fokuserar på i numret av tidningen och med att omslaget ska 

uppfattas som rent men innehållsrikt och gärna lite smart. Modern Psykologi vill rikta sig till de 

som ser sig som lite mer intelligenta än genomsnittet. I likhet med Café verkar de vilja framstå 

som lite mer exklusiva.  

 

Turist anpassar sig till sin breda målgrupp genom att göra en bild som är drömmande och 

förmedlar en känsla som tilltalar målgruppen. De använder en samlande rubrik som ska vara lite 

fyndig för att tilltala den tänkta smarta, ”snåla” och Sverigesugna kvinna de tänker sig att de 

skriver till. De gör puffarna diskreta för att inte ta fokus från ”drömbilden”. Ändå har de många 

puffar för att visa på ett brett innehåll. 

 

Vi upplever att medlemstidningar som inte är beroende av att sälja lösnummer har större frihet 

att utforma sina omslag efter vad de själva tycker är snyggt. Vi ser däremot inga stora skillnader i 

tidningar som är beroende av att sälja lösnummer mot dem som har mycket prenumeranter. Vi 

tror att det handlar om att det fortfarande är på lösnummer man kan öka försäljningen och därför 

anpassar omslagen efter vad man tror säljer. Överhuvudtaget tycker vi att fokus ligger på 

försäljning och då på klassiska säljknep, mer än att anpassa omslagen efter just sin tänkta 

målgrupp. Den stora uppdelningen ser vi i manligt och kvinnligt. Kanske då framförallt i 

omslagsbild och färgval. Vi har märkt att flera av de tidningar i studien som säger sig rikta sig till 

både män och kvinnor (LagaLätt, Ljuva Livet och Turist) utgår från en kvinnlig läsare när de ska 

skapa sitt omslag. Detta tror vi kan bero på att det är lättare att locka kvinnor att köpa en tidning. 
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De tidningar som riktar sig till män i vår studie (Modern Psykologi och Café) är även de som har 

lägst upplaga.  

 

Vi har också konstaterat att instrumentella tidningar (i vår studie LagaLätt) använder närbilder 

och bilder som går rakt på vad tidningen handlar om. Inspirationstidningar som vi skulle säga att 

livsstilsmagasinen är använder halvbilder och bilder på personer som målgruppen ska kunna 

identifiera sig med. Drömtidningen i vår studie (Turist) har istället en bild som är tagen på långt 

avstånd utan någon person att identifiera sig med. Eftersom flera av tidningarna i studien har sagt 

att det är viktigt för deras omslag att puffarna visar på ett instrumentellt innehåll drar vi slutsatsen 

att instrumentellt är säljande för olika typer av tidningar.  

 

Vi skulle också kunna säga att folkliga tidningar, som vi anser att många av de vi har tittat på är, 

med relativt breda målgrupper i regel använder mycket puffar och färger (Turist ej medräknat). 

Och att man håller sig till ett vinnande koncept utan att prova på för mycket nytt. Vi drar 

slutsatsen att hur omslagen ser ut på den här typen av magasin också beror på trender i samhället 

liksom på vilken tid på året det är. Flera redaktioner verkar nu vara inne på att göra sina omslag 

enklare då de menar att nu när alla skriker i tidningshyllan sticker man ut om man avviker, 

att ”less is more”. 

 

Vi trodde vi skulle kunna se större skillnad på tidningar som ligger lägre i pris mot tidningar som 

ligger högre men skillnaden är inte jättestor. Amelia som ligger lägst i pris har mest bilder, färger 

och former men vi upplever Ljuva Livet och LagaLätt som väldigt färgrika också. Liksom även 

Modern Psykologi som ligger högst i pris men även om omslaget är färgrikt har de inte så mycket 

olika färger. Café är den tidning som känns ”renast” men det tror vi främst beror på att den 

vänder sig till män och för att det passar den macho stilen. Att Amelia har mest färger osv. kan ju 

också bero på att de har relativt bred målgrupp. Vi upplever att omslagen blir till mycket 

efter ”gamla regler” om vad som är säljande och att alla tidningar utom Turist tycker att det allra 

viktigaste med omslaget är att det är säljande. Vi upplever också att det är mycket AD:ns och 

chefredaktörens tycke och smak som styr hur framsidan ser ut, mindre om det är så hårt styrt 

som Cosmopolitan. Möjligen är det så att etablerade tidningar lägger mer vikt vid att anpassa 

innehållet än layouten. 

 

Att formge tidskriftsomslag är ingen exakt vetenskap och ingen vet egentligen vad som säljer eller 

inte säljer. Man kan tycka att redaktionerna borde undersöka detta mer eftersom det rimligtvis 

skulle underlätta för dem att ha ett exakt recept på hur ett säljande omslag ser ut. De intervjuade 

personerna i vår studie menar dock att det inte finns något exakt recept på ett säljande omslag, 
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och säger att de inte har möjlighet att göra fler läsarundersökningar än vad de gör. De flesta 

redaktioner verkar snarare gå på någon slags känsla av hur omslaget ska se ut, de gör mycket som 

de gjort tidigare och vet fungerar. Och har man etablerat en tidning med en viss form som säljer 

bra så vore det ju dumt att frångå denna form för mycket. Dessutom verkar det vara så att läsarna 

bryr sig mer om innehållet än om formen, och därför anser man det på redaktionen förmodligen 

viktigt att man förpackar innehållet på ett sätt som läsarna uppenbarligen tyckt om tidigare och 

som de är vana vid. Därför drar vi slutsatsen att det man fokuserar på att få reda på, och sedan 

använda sig av för att attrahera sin målgrupp, när det görs läsarundersökningar är främst vad 

målgruppen är intresserad av. Det kan styra vem man sätter på omslaget och vad puffarna ska 

handla om.  Det är viktigt att läsarna känner igen tidningen med en gång, eftersom man inte har 

många sekunder på sig att fånga deras uppmärksamhet i tidningshyllan.  Förmodligen resonerar 

man på redaktionerna som så att tidningen säljer mycket på sitt rykte. Bland annat på 

Cosmopolitan och Amelia har man talat om att tidningen har ett väldigt starkt varumärke som 

känns igen. Då spelar kanske layouten på omslaget mindre roll.  

 

Ifrån omslagsanalysen skulle vi kunna dra slutsatsen att kvinnor vill identifiera sig med glada 

kvinnor i sin egen ålder, män med hårda män i sin egen ålder. Tydligt är att man ska kunna 

identifiera sig med omslagspersonerna. Vi kan också konstatera att det finns ämnen som kan sälja 

mer än kända personer, som t.ex. vikt för Amelia. Omslagen vi har tittat på skiljer sig mest 

färgmässigt från nummer till nummer. De skiljer sig relativt tydligt från varandra om man jämför 

de olika tidningarna med varandra. De ser olika ut beroende på vem man vill nå ut till. Vi tror oss 

också kunna se att tidningar som vänder sig till män gärna vill verka lite mer exklusiva. Café riktar 

sig till exempel till män som är välutbildade och tjänar lite mer än genomsnittet och Modern 

Psykologi till dem som anser sig lite mer intelligenta än andra. Cosmopolitan och Amelia, 

däremot, anser inte att deras läsare behöver ha någon speciell status, utan ser sig mer som en 

intim vän som kommer med råd och tips och tar upp obekväma ämnen. 

 

Larsson & Angeria kom i sin uppsats om vad som kännetecknar ett säljande omslag fram till att 

tidningsmakarna mycket väl vet vilka verktyg de ska använda sig av för att skapa ett säljande 

omslag. Vi håller dock inte riktigt med om detta. För oss verkar det snarare som att man 

egentligen inte vet säkert vad som säljer utan använder sig av teorier om layout som tros sälja rent 

allmänt och sådant man använt tidigare. I och för sig kan det vara så att detta helt enkelt är det 

som säljer bäst. Det är möjligt att tidningsmakarna har en ganska tydlig uppfattning om vad som 

säljer som de arbetar efter, även om de inte kan eller vill sätta ord på det. Dessutom är det svårt 

att avgöra exakt vad som får köparen att fatta det avgörande beslutet, det finns flera olika faktorer 

som kan påverka att man köper en tidning. Larsson och Angeria kom dock även fram till att 
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omslagen är utformade efter rådande teorier om layout, vilket vi också kommit fram till, i och 

med att de ”rådande teorierna om layout” främst bygger på uppfattningar om vilka olika 

layoutkomponenter som säljer ett omslag, som t.ex. mycket stora siffror och stjärnor, leende 

modeller med ögonkontakt osv.  

 

 

9. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det vi skulle tycka vara mest intressant att undersöka i en förlängning till den här studien är hur 

personer ur målgrupperna uppfattar omslagen. Vad de reagerar på, vad de attraheras av. Helt 

enkelt om redaktionernas bild av vad målgruppen tycker om stämmer överens med hur det 

faktiskt är. Ett annat alternativ skulle kunna vara att titta på fler magasin med ytterligare 

målgrupper för att bredda studien. Eller att jämföra våra resultat med tidningar inom samma 

målgrupper för att se om man kan se om man kan dra några mer generella slutsatser. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till redaktionerna: 
 
Vilken målgrupp riktar ni er till? 
Vad vet ni om era läsare? 
Hur anpassar ni omslagen till det ni vet om era läsare? 
Hur viktigt är omslaget för att locka målgruppen att köpa magasinet? Motivera. 
Vad vill ni förmedla med era omslag? 
 
Hur anpassar ni omslagen för att attrahera er målgrupp? 
Vem/vilka bestämmer hur framsidan ska se ut? Är alla överens? 
Hur ska era omslag se ut för att sälja bra? Finns det säkra kort? 
Vad förmedlar er logotype? Hur viktig är den? Varför? 
Vet ni om ni når den målgrupp ni vill? 
Gör ni läsarundersökningar? Om layout? Hur ofta? 
 
Vet ni vad era läsare tycker om era omslag? 
Tar ni till er av läsarnas åsikter när det gäller form/layout? 
Kan man avgöra bara genom att se omslaget att det är just er tidning? 
Om ja, hur? 
 
Vilka designelement, former, färger osv. är speciella för just er tidning? 
Tror ni att era läsare vill ha en snygg tidning som de kan låta ligga framme? 
På vilket sätt speglar era omslag vad tidningen innehåller? 
Hur stor del av er försäljning är prenumerationer/lösnummer? 
 
Hur viktigt är det för er att era omslag: Motivera! 
Är säljande? Lockar nya läsare? Tilltalar de läsare ni har? Är snygga? Signalerar social tillhörighet? 
Signalerar något annat? Vad? Visar er profil? Annat viktigt? 
 
Hur stor del av följande väljs utifrån vem som ska köpa: Motivera!  
Bild? Färger? Typsnitt? Puffar? 
 
Vad gör ni för att öka försäljningen? 
Hur jobbar ni med exponering? 
Vilka två omslag har sålt bäst i år? Vad tror ni att det beror på? 
Vilket omslag har sålt minst? Vad tror ni det beror på? 
Är magasinet till för drömmar och inspiration eller är den instrumentell? 
 
Faktafrågor: 
Ägare? Omsättning? Upplaga? Nummer per år? Målgrupp? Typ av tidskrift? Innehåll? 
Hur länge har tidskriften funnits? Hur stor är redaktionen? 
 
Omslagsanalysfrågor: 
Motivera valen av följande på senaste numrets framsida:  
Bild? Puffar? Färger? Typsnitt? Placeringar? Övrigt? 
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 Bilaga 2 
 
Intervju med Christer Rindeblad, affärsutvecklare, Hjemmet Mortensen/Egmont 
Tidskrifter 
 
Enligt Christer Rindeblad kommer en tidning till på något av följande sätt: Någon får en idé och 
hör av sig till förlaget och vill ha hjälp genomföra den. Någon har en etablerad tidning och säljer 
den till förlaget. Förlaget själva tittar på trender och tendenser och kommer på nya idéer utifrån 
vad de tror det finns behov av, eller redaktioner hör av sig med idéer om att deras egen tidning 
kan behöva en systertidning som nischar hårdare på någon del av tidningen. 
 
Förlaget gör egna målgruppsanalyser där man tittar på vanor och levnadsmönster. De tittar på  
SIFO:s undersökningar och väljer efter trender och tendenser ut en grupp som man ställer många 
frågor till utifrån en tidningsidé. (Man ställer frågor till ett utvalt segment.) Man tittar närmre på 
gruppen och ställer massor av frågor kring levnadsförhållanden och livsstil. Man tittar sedan på 
vad som tilltalar gruppen estetiskt också. Sen tillverkar man en dummy (ibland tillverkar man 
olika omslag till dummyn, kanske 3 st för att omslaget är så viktigt för att tidningen ska sälja), och 
testar dummyn på en fokusgrupp. Christer Rindeblad säger att fokusgrupperna kan vara ett 
problem för att människor i regel alltid är positiva till nya tidningar och vill vara till lags. De vill 
inte säga något negativt utan håller med. Dessutom kan man tycka om tidningen och att läsa den, 
men man måste få reda på om personerna kommer att köpa den! Det gäller att titta på hur folk 
agerar inte vad de säger. Samtidigt som man jagar läsare så jagar man också annonsörer för att se 
om det finns företag som är intresserade att nå just den målgrupp som tidningen riktar sig till.  
 
Det tar cirka två år att etablera en tidning. Efter det vet man hur många som köper tidningen och 
man kan bara sträva efter att alltid ligga på en försäljningstopp. Men man säljer inom ett visst 
spann, man kan inte öka försäljningen mer. 
 
Christer tror att man köper en tidning av olika anledningar. En stor del kan vara att man vill 
signalera tillhörighet till någon grupp, demonstrera social tillhörighet, genom att köpa till 
exempel ”coffe-table”-magasin. Och att man då gärna vill ha tidningen liggandes framme. Det 
kan också vara så att man är intresserad av innehållet i tidningen men att man inte vill visa att 
man läser den. En fråga är alltså – vill man att tidningen ska synas? 
 
”Omslaget ska förmedla innehållet i tidningen. Därför är det jätteviktigt att anpassa layout efter 
innehållet i tidningen. Om man luras av framsidan så köper man inte tidningen igen. Det finns 
inga vinnande koncept när det gäller omslag. Klassiker som att vackra människor säljer bättre än 
fula och att en glad blondin säljer bättre än en sur brunett stämmer. Vi har haft omslag där en röd 
bil har sålt bättre än en blå men generellt gäller det att det ska vara lättläst. Siffror på framsidan 
säljer också. Och vi har märkt att prishöjda nummer säljer bättre.” 
 
Christer menar att det mest handlar om sunt förnuft när man ska färgsätta ett omslag. Vissa 
färger passar inte för alla målgrupper. Grälla färger passar kanske inte för en tidning för 
miljonärer, men lämpar sig bättre för en tidning för bönder, till exempel. Annars tror han inte att 
det går att komma fram till vilka färger man bör använda för att attrahera sin utvalda målgrupp 
ytterligare.  
 
Första numret av en tidning sätter agendan, det gäller att signalera rätt saker till målgruppen. Idag 
finns ett enormt överutbud på mediemarknaden och det är stor konkurrens. Folk prioriterar tid 
och pengar, därför vill man ha mycket för pengarna och tycka att det är värt att lägga sin tid på 
just det magasinet man köpt. 
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Christer bekräftar att det kan krocka mellan att man vill göra snygga omslag och att de ska vara 
säljande. Och att formgivare och redaktör ofta är oense om hur det ska se ut. Han säger att i USA 
har man jobbat mycket med olika omslag för lösnummer och prenumeranter för att man vill 
signalera olika saker till de två olika läsargrupperna. ”En tidning i butik måste skrika och hojta 
LÄS MIG! högt som bara den”. 
 
Logotyp till tidningar görs av formgivare. Ofta har man flera olika förslag som redaktionen sen 
väljer ut sin favorit ifrån. Loggan är viktig och fungerar som varumärke och ger ett betydande 
resultat i Orvesto-undersökningarna från SIFO där man tittar på igenkänningsfaktorn hos läsare. 
Christer säger att man ska vara mycket försiktig med att ändra utseendet på loggan. ”Jag jobbade 
på en veckotidning en gång där man fick för sig att man skulle ändra färgerna på loggan. De 
ändrade från svart och gult till något helt annat och rörde till det. Upplagan tvärdök. Folk hittade 
inte tidningen i kiosken, de kände inte igen den.” 
 
Men Christer säger också att tidningar till störst del fungerar som drömmar. Han menar att 80-
90% av alla tidningar som säljs är drömtidningar och inspiration. De har ett underhållningsvärde. 
Omkring 10 % är instrumentella, vilket innebär att de är till stor praktisk nytta för läsaren. Detta 
stämmer ofta in på tidningar som främst riktar sig till män och som handlar om specialintressen 
som båtar, teknik, motorsport osv. I dessa tidningar får läsarna väldigt instrumentella råd och tips 
om bra produkter, skötsel osv.  
 
Enligt Christer kan man se ett mönster i att magasin som till exempel Hemmets Journal har en 
målgrupp som vill känna igen sin tidning, de vill ha stabilitet och trygghet och vill att allt ska vara 
som det är. Folk som köper mer exklusiva magasin vill hellre bli överraskade och tycker om 
förändringar. På t.ex. Hemmets Journals omslag handlar det också mycket om att man vet att 
magasinets målgrupp är sparsam och vill ha mycket för pengarna. 
 
Vad gäller exponering är det Tidsam som tar hand om det. De går efter försäljningssiffror, högst 
upp i hyllorna finns de tidningar som säljer bäst, längst ner de som säljer minst. Man kan inte 
köpa in sig på bra platser. Däremot har tidningar kampanjer med specialställ mm. För att sälja 
100 tidningar på ett ställe så ställer man ut 250. Ca 50% av alla tidningar som trycks går i retur. 
Om man skulle minska förlagets returer med 1 % skulle man spara 2 miljoner. 
 
Enligt Christer köper lösnummerköpare ofta tidningar som de köpt tidigare. Det är sällan man 
köper bara ett nummer av en tidning, istället köper man kanske fyra nummer och man brukar 
säga att utmaningen är att försöka få folk att köpa det femte numret. För det krävs det lilla extra 
som får dem att köpa det i butiken trots att de inte tänkt det från början. Undersökningar har 
visat att 75 % av de som köper en tidning inte hade tänkt sig att köpa den när de gick in i butiken.  
 
Det är stor skillnad på att göra tidning för män mot att göra för kvinnor. Män vill ha mer 
praktiska och intresseorienterade tidningar. De lever väldigt mycket i sitt intresse och hittar sin 
gemenskap i det. Kvinnor är intresserade av olika saker och vill ofta läsa om olika saker. 
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 Amelia nr 25 2009 Café nr 11 2009 Cosmopolitan nr 12 

2009 
LagaLätt nr 12 2009 LjuvaLivet nr7 2009 Modern Psykologi 

nr 1 2009 
Turist nr 5 2009 

Omslags-
bild 

Sofia Källgren sitter 
och håller i en katt. I 
bakgrunden en sittpuff 
i rött och man kan 
skymta en kakelugn.  

Paolo Roberto, 
programledare och 
före detta 
proffsboxare 

Modellen Elsa Hosk 
har på sig en åtsittande 
röd klänning. Står i en 
klassisk ”Cosmopolita
n-pose”. 

En rund vit kartong 
full med julgodis. Runt 
kartongen ett rött 
band med rosett. 
Under godiset rosa 
silkes-papper. Under 
godiskartongen en 
rödvitmönstrad duk. 
Kolorna bland 
julgodiset har rosetter 
knutna runt sig i rött 
och rosa och liknar 
små paket.  
 

Helena von 
Zweigbergk, författare 
och journalist, sitter 
ner med ena armbågen 
lutad mot ena knät. 
Hon har håret delvis 
uppsatt med några 
längder som hänger 
ner fram. Man 
skymtar ett 
pärlörhänge. 
Dessutom ett 
pärlarmband, klocka 
och ring. 

Kain Wegsjö, regissör 
mm, är inte allmänt 
känd. Hon håller en 
silverram med svart 
platta i famnen. Hon 
har en starkt gul kappa 
på sig. 

Vandrarhemmet Tre 
Björnar i Älvdalen. 
Bilden är tagen på 
avstånd och själva 
huset är placerat långt 
ner på omslaget så 
man ser en stor del av 
himlen och träden 
ovanför. Bilden täcker 
hela omslaget och är 
antagligen tagen på en 
vinter-kväll.Mycket 
snö  
 

Känd 
person 

Sångerskan Sofia 
Källgren känner nog 
många igen. 

En person som många 
känner igen. 

I modevärlden men 
kanske inte för 
gemene man. 

Ingen person på 
omslaget. 

Absolut i kulturkretsar 
och för målgruppen. 

Möjligen för väldigt 
kulturintresserade 
personer. 

Ingen synlig person på 
omslaget. 

Andra 
bilder 

En kalender i 
vänsterhörnet. Bild på 
en naken rumpa och 
gymnastiksko. Bild på 
Idol-Andreas med 
son. En grön klocka, 
ett hårspänne i form 
av lila blomma, en röd 
kudde med rosor, en 
telefon och tofflor. 

Inga andra bilder. Inga andra bilder. Ytterligare en bild 
ligger högst upp i 
högra hörnet. Det är 
en bild på en maträtt 
med direkt hänvisning 
till en sida i tidningen 
infälld i bildens 
nederkant. 

Inga andra bilder. Inga andra bilder.  

Avstånd till 
person 

Ena benet går utanför 
bild, det andra 
överlappas av platta 
till en puff. 
Medeldistans. 

Syns från låren och 
uppåt medeldistans-
perspektiv 

Från knäna och uppåt. 
Medeldistans. 

 Man ser Helena i 
helbild. 
 

Från knäna och uppåt. 
Medeldistans. 

På bilden syns det att 
det är människor i 
huset men man ser 
ingen person på 
omslaget. 

Poser & 
gester 

Bilden ger ett ”aktivt” 
intryck. Katten verkar 
vara på väg bort. Sofia 
håller katten i ett 

Står med båda 
händerna lyfta, som 
om han rättar till 
kragen. 

Tyngden på ena benet, 
andra benet strax 
framför. Ena handen 
på höften. 

 Helena sitter i en 
avslappnad pose. Ett 
ben under det andra. 
Enahanden i 

Står rakryggad med 
armarna i kors. 
Huvudet vridet åt 
vänster, ut ur bilden. 

 

Bilaga 3 Omslagsanalys 
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stadigt grepp medan 
hon sitter ganska 
avslappnat 
på ”golvet”. 

nacken/vid axeln och 
den andra på ett 
ben.En armbåge lutar 
på benet och gör att 
bilden ser  avslappnad 
ut. 

Ansikts-
uttryck 

Ett stort leende med 
öppen mun. Ser 
möjligen något 
ansträngt ut. 

Han har ett allvarligt 
ansiktsuttryck.  
 

Lite öppen mun.  Hon småler lite. Hon 
ser glad eller lite lurig 
ut. 
 

Ler ett småstramt 
leende. 

 

Blick-
riktning 

Tittar rakt in i 
kameran. Det gör 
även Ido-Andreas och 
hans son på den lilla 
bilden. Katten tittar ut 
ur bild. 
 
 

Riktad mot kameran, 
men även neråt. Han 
ser egentligen ut att 
inte titta på något alls. 
Får inte känslan att 
han möter läsarens 
blick. 

Tittar rakt in i 
kameran. 

 Hon tittar rakt in i 
kameran även fast 
huvudet är aningens 
vridet åt höger. 

Tittar in i kameran, 
hennes blick är riktad 
lite nedåt. 

 

Perspektiv Rakt framifrån eller 
möjligen en aning 
grodperspektiv. 
 

Aningens 
grodperspektiv. 
Placerad mitt i 
omslaget. 

Aningens 
grodperspektiv. 
Placerad mitt på 
omslaget. 

Fågelperspektiv. 
Kartongen är placerad 
till höger i bild. 

Bilden är tagen rakt 
framifrån. 
 

Bilden är tagen i 
grodperspektiv. 
Personen är placerad 
mitt i bilden. 

Tagen lite från sidan, 
ser mest framsidan av 
huset. Möjligen lite 
grod-perspektiv på 
det, Taget en bit ifrån 
huset så det är mycket 
natur runt om. 
Himmel och träd, 
grenar som ramar in 
bilden. Man får 
känslan av att stå en 
bit ifrån och titta mot 
vandrarhemmet. 

Bildskärpa Bilden uppfattas som 
lite suddig. Fokus ser 
ut att ligga på Sofias 
ena arm som är längre 
bak i bilden än Sofias 
ansikte. 

 Helskarp. Skarp Skarp helbild 
 

Fokus ligger i ansiktet 
där skärpan är mycket 
skarp. 

Det här är en skarp 
bild med fokus på 
själva vandrarhemmet. 
 

Färger Bakgrunden är vit, lite 
grå. Kakel-ugnens 
dörr i mässing. Röd 

Bakgrunden på 
omslaget är vit, 
puffarna går i svart, 

Bakgrundsfärgen är 
klart lila. Puffar i vitt, 
cerise och ljuslila. En 

Framför allt rött och 
rosa. Bakgrunden är 
delvis vit, brytning i 

Bakgrunden är vit. 
Modellen sitter mot en 
vit vägg. Kläderna går 

Ljusgrå bakgrund. 
Text i orange, blågrönt 
och gult. Skarp gul 

Omslagsbilden går i 
blått, huset på bilden 
är gult. Loggan är 
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sittpuff i bakgrunden. 
Sofia har ljusblå jeans 
och ett rött linne. 
Katten är gul-brun. 
Puffar i blått, rosa, lila, 
svart och vitt. Lite 
gult. Utöver det. färg 
på 
julklappstipsbilderna i 
grönt, lila, rött, silver, 
svart och vitt. Mycket 
färger. 

rött och vit med en 
avvikande cirkel i 
ljusblå nyans.  
 

röd julgranskula i 
samma nyans som 
modellens klänning. 

svagt rosa. Godiset är 
mörkbrunt, beiget och 
rosa. Puffarna skrivna 
i rött, blått, svart och 
vitt. Lite ljusblått som 
bakgrundsplattor. I 
bilden på maträtten är 
det också lite grönt, 
gult och klarrött. . 
Puffarna är skrivna i 
rött, blått, svart och 
vitt. 

i rött, cerise, rosa och 
jeans. Hon har bruna 
stövlar.  Logga och 
vissa puffar är cerise. 
Övriga färger är 
orange, blått, silvergrå, 
rött och vitt.  
 

kappa. "Matta" färger 
utom orange som är 
klar. 
 

orange, puffarna vita 
och det finns en svart 
kant längst ner på 
omslaget. Hela bilden 
har ett blåaktigt sken. 
 

Logotype Klarröd och skriven i 
ett typsnitt likt 
penseldrag. Gemener i 
rött. Den sitter i 
överkant och sträcker 
sig från vänster till 
högerkant. 

Café skrivet i rött med 
ett fett, utdraget 
typsnitt. Går från kant 
till kant och små delar 
av C och e saknas på 
kanten. Placerad högst 
upp. Cirka fyra cm 
hög. Del skyms av 
Paolos huvud. 

På det här numret är 
loggan av glittrande 
stenar i versaler. Del 
av logga täcks av 
modellens huvud. 
Logotypen är högst 
upp på omslaget och 
från vänster till 
högerkant. Cirka 3 cm 
hög. 

Versaler, cirka 3 cm 
höga. LAGA  i rött, 
LÄTT i en rosa färg. I 
överkant och  från 
vänster till högerkant. 
Ovanför 
loggan : ”Godare, 
enklare vardag!” i 
svart med ett tunt 
typsnitt. En ljusblå 
fylld droppform 
överlappar loggan, 
med texten ”Middagar 
på max 30 min”. 

Det står Ljuva livet i 
cerise. Ovanför loggan 
står i silver : ”för 
tidlösa kvinnor och 
män”. Lite av v och a 
döljs i loggan av 
omslagsbilden. 
Loggan är placerad i 
överkant och sträcker 
sig från vänster till 
höger på omslaget. 
Den är ungefär 5 cm 
hög. 
 

Överst på sidan från 
vänster till högerkant. 
Modernskrivet över 
Psykologi. Över 
loggan står "NY 
TIDNING MED 
KÄNSLA" 
Täcks en aning av 
modellens huvud. 
Cirka 2,5 cm hög. 

Står turist i orange 
serifer och enbart 
gemener. Loggan är 
placerad högst upp på 
omslaget. Pricken över 
i:et är ersatt med 
Svenska 
Turistföreningens 
logga. Loggan sträcker 
sig från kant till kant 
med undantag från ca 
en cm på varje sida. 
 

Puffar Åtta puffar. Det 
största är den enda 
som är med siffror 
och lyder ”66 
julklappstips”. 
Puffarna handlar om i 
första hand relationer 
sen om julen och 
jobb/karriär. 

Åtta puffar. De flesta 
har röd färgplatta med 
skugga ovanför, med 
en rubrik i av 
typen ”dokument”, ”d
römresan” 
och ”business”. 
Handlar även om sex, 
mode och om intervju 
med omslagspersonen. 
Huvudpuffen 
lyder: ”Robinsons nya 
gudfader: Paolo 
Roberto Groupies! 

Åtta puffar. Handlar 
om sex, träning, 
relationer, mode och 
skönhet. Den största 
puffen lyder ”24 idéer 
som slår allt. Din 
hetaste december ever. 
Kärlek. Mys. Skönhet. 
Mode.” 

Handlar genom-
gående om mat och 
dryck. I övre vänstra 
hörnet en puff som är 
skrivet i ganska stor 
stil ”26 recept för en 
god jul”. Den största 
puffen ligger långt ner 
på sidan där det står 
NYÅRSFEST med 
versaler. Det finns 
fem puffar + 
sidhänvisningar på 
bilderna. Dessutom en 

Sju puffar varav en 
även med två 
underpuffar. Mode, 
resor, hälsa, inredning, 
krönika, 
reportage/personportr
ätt. Störst puffar är ”8 
smarta tips mot 
höstdepp” och ”Fixa 
nytt hemma med 
rotavdrag”. 
 

8 puffar + en splash 
med "Nr 1 HÄR ÄR 
PREMIÄRNUMRET
" Puffarna handlar om 
självkännedom, 
tankar, prestation och 
vad som är rätt och 
fel. En puff listar 
kända personer i 
tidningen. 
 

På detta omslag ligger 
fem olika rubriker 
samlade som en enda 
puff placerade ungefär 
i den optiska 
mittpunkten. Rubriken 
lyder ”Övervintra” 
och är skriven med 
enbart versaler. Under 
denna ligger de fem 
underpuffarna 
uppradade under 
varandra. Längst ner 
på omslaget finns 
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Knivhugg! 
Maffiabråk!” 

droppformad platta 
med: ”middagar på 
max 30 min som 
överlappar loggan. 
Det tre rubriker i 
överkant. 
 

ytterligare fyra puffar 
på rad bredvid 
varandra.  
 

Tilltal Skriver från 
redaktionen. Till 
exempel ”Du 
får”, ”Blogga dig till 
ett topp-
jobb”, ”Amelia testar: 
Promenera dig till 
fastare bak....” 
och ”Vinn”. 

En puff med ”du”. I 
övrigt mer allmänna, 
informativa rubriker. 

Mycket du, din och 
dig. Ex. ”Fånga 
drömmannen där du 
minst anar det.” 
och ”100 män 
avslöjar: Så vill han se 
dig.” 

Ord som ”du” 
eller ”dig” 
förekommer 
ingenstans. Puffarna 
är mer av typen 
etiketter än rubriker.  
 

Inget du eller dig eller 
vi. Mer rubriker 
som ”Fart och fläkt i 
fabulösa Florida” 
eller ”8 smarta tips 
mot höstdepp”. 
 

De använder sig av 
"vi", "du" och "din" i 
puffarna. Ex "Vem 
tror du att du är?" "Vi 
vet vem du ska fråga" 
 

Inget direkttilltal som 
du eller dig., mer i 
rubrikform. Till 
exempel där det finns 
en guide står 
det ”Guide: Fjällens 
enklaste 
turer”. ”Upptäck 
skärgårdsvintern” och 
Upptäck Edåsdalen” 
liksom ”Mysigt – bo 
bra i Älvdalen” är de 
mest personliga 
rubrikerna. 

Typografi Allra flesta puffarna 
med gemena 
bokstäver fast 
meningar och namn 
börjar med versaler. 
På några ställen är det 
genomgående versaler. 
Olika typsnitt i 
blandade storlekar. 

Det mesta är skrivet i 
san serifer,  små 
detaljer som 
överrubriker är i 
serifer. Över-
rubrikerna är det enda 
som är skrivet med 
bara versaler. Blandat 
feta och smala 
typsnitt, ungefär 
varannan i ordningen. 

Omslaget innehåller 
en blandning av 
versaler och gemener, 
även i samma puff. 
Det är även blandat 
smala och feta 
bokstäver och serifer 
och san serifer i olika 
storlekar. 

De flesta puffarna är i 
versaler. Där gemener 
använts är det som 
över eller 
underrubriker i 
puffarna. Det ser ut 
som det är två olika 
typer av typsnitt som 
används i ibland 
versaler och ibland 
gemener. 

Omslaget innehåller 
en blandning av 
versaler och gemener, 
även i samma puf fär 
det blandat. Smala och 
feta bokstäver, serifer 
och san serifer och 
olika storleksgrad. 
Meningar börjar med 
stor bokstav och 
fortsätter med små. 
 

Två olika typsnitt på 
omslaget. De används 
i olika tjock- och 
storlekar. Främst 
gemener med versal i 
början. Endast 
versaler i två "puffar". 
 

All text på omslaget är 
skriven med san 
serifer, utom loggan. 
Man har använt både 
versaler och gemener, 
dock inte i en och 
samma puff utan som 
överskrift/rubrik. 
 

Form-
objekt 

En cerise cirkel med 
puff om Sofia 
Källgren. En till cirkel 
i mörkblått och lite 
mindre finns längre 
ned. I nedre delen av 
omslaget en cirka 5 

Små överrubriker 
ligger i färgplattor, 
röda smala 
rektangelformade med 
skugga. En puff i en 
svart smal rektangel 
över loggan. En puff 

På höger 
sida, ”hängandes” från 
loggan finns en röd 
julgranskula med en 
puff i. Längre ner på 
omslagets högra kant 
finns en stor 

Bilden på maträtten 
ser ut att ligga i en vit 
cirkelplatta. Den 
ljusblå droppformen i 
anknytning till loggan 
överlappar sista t:et i 
loggan. I överkant går 

I nedre kant går en 
cerise rand på cirka en 
centimeter. Med vit 
text i. Där står vad 
tidningen innehåller. 
Det finns en cerise 
fylld cirkel högt upp i 

En grön splash finns 
på omslaget. 
 

Nere i tidningens 
högra hörn finns en 
orange fleruddig 
stjärna med 
texten ”årets tidskrift 
2008”. Längst ner på 
omslaget går en cm-
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cm cerise rand från 
vänster till högerkant 
med puff om 
julklappstips och 
bilder på klappar. 
Gula kryss används 
som ”punktlista” och 
en mörkblå pil går 
från text till bild i en 
puff. 

är placerad i en fylld 
blå cirkel. Runt cirkeln 
finns tre ramar, vit, 
mörkare blå och vit 
igen. En del av 
högerkanten 
är ”uppvikt” så det 
liknar ett klistermärke 
som kan rivas bort. 

klammer ]. en mörkblå rand och i 
nederkant en vit rand. 
Båda över hela 
tidningen och de är 
cirka en cm höga. 
 

vänsterkant, under 
loggan, med puff i. Ett 
streck i högerkant 
skiljer två puffar åt. I 
en puff har man 
förstorat citattecken i 
orange. 
 

tjock svart linje från 
kant till kant. Denna 
innehåller fyra 
puffar/rubriker på 
rad. Mellan varje puff 
finns en liten orange 
symbol föreställande 
ett hus med en gran 
bredvid. 

Nummer Den största puffen är 
66 julklappstips. ”Idol-
Andreas” son, 8 år. 

Puffen längst ner 
innehåller siffror, ”10 
sätt att få mer sex”. 

Fyra av puffarna på 
omslaget innehåller 
siffror. 

Två av puffarna 
innehåller siffror. 
 

Tre av puffarna 
innehåller siffror.” 
 

Två av puffarna 
innehåller siffror 
 

Inga siffror 
utöver ”Årets tidskrift 
2008” i splashen. 

Vänster-
kryss 

Ovanför loggan, i 
vänster hörn, en 
kalender med 
texten ”Du får: Bästa 
planen för en stressfri 
jul”. Under loggan en 
stor puff ”amelia 
testar: Promenera dig 
till fastare bak med 
nya ”rumpdojan””. 

Här sitter en puff, 
varken större eller 
mindre än de flesta 
andra, som sedan 
följer under den 
puffen på en lodrät 
rad. 

En av de största 
puffarna på omslaget 
finns här och 
lyder ”Fira jul i 
sängen, 18 galet heta 
sex-ställningar”. 

Den största puffen 
ligger i övre vänstra 
hörnet och lyder ”26 
recept för en god jul”. 
 

”25 trendiga brillor” i 
en rund cerise platta. 
 

Här sitter omslagets 
största puff. "Vem 
tror du att du är?" 
 

Är tomt, puffarna är 
centrerade i sidled. 
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 Amelia nr 18 2009 

Sålt bra 
Amelia nr 22 2009 
Sålt dåligt 

Café nr 1 2009 
Sålt bra 

Café nr 2 2009 
Sålt dåligt 

LjuvaLivet nr 2 2009 
Sålt bra 

LjuvaLivet nr 6 2007 
Sålt dåligt 

Omslags-
bild 

Omslagsbilden föreställer 
en Camilla Bertilsson som 
vi inte känner igen. Hon 
står med en mattallrik i ena 
handen.  
 

Omslagsbilden är på 
Camilla Läckberg som 
håller i en röd skylt där det 
står ”Unik chans, bara i 
Amelia! Är DU nästa 
Camilla Läckberg? Tävla 
med ett start-kapitel”  

Skådespelaren Michael 
Nyqvist iklädd kostym. 

Omslagsbilden föreställer 
en fotomodell som heter 
Klara Wester, som har på 
sig ett ljust rosa linne och 
trosor i samma färg. 

Omslagsbilden är på Marie 
Richardsson, 
skådespelerska. Hon sitter i 
en avslappnad pose på 
golvet. Hon har jeansjacka, 
jeans och höga svarta 
stövlar. 

Omslagsbilden är på Lasse 
Berghagen som har satt sig 
tillrätta i en fåtölj med 
armarna i kors. I 
bakgrunden syns en öppen 
spis med tända ljus i. 
 

Känd 
person 

Nej Mycket känd. Mycket känd. Troligtvis inte speciellt 
känd bland folk i allmänhet 

Ja relativt. Väldigt för 
målgruppen. 

Mycket känd. 

Andra 
bilder 

En bild på ”bonde-Peter” 
och hans tjejkompis, en 
bild på en sko och en på tre 
kvinnor. Dessutom en 
concealerklick utsmetad i 
nedre vänstra hörnet. 

En bild som hör till en puff 
i vänsterkrysset är på en 
naken kvinna som håller 
händerna för underlivet. 
En bild i nedre vänstra 
hörnet är på en kvinna som 
håller en öppnad 
champagneflaska. 

Nej. Nej Nej  

Avstånd till 
person 

Halvbild. Mattallriken, 
upplever vi, tar mycket 
fokus från personen. 

Vi ser Camilla Läckberg i 
halvbild. 
 

Avbildad från låren och 
uppåt, medeldistans-
perspektiv.  

Från låren och uppåt. 
Medeldistansperspektiv.  

Helbild som ändå känns 
nära. 
 

En nära halvbild. Det man 
ser först är Lasse 
Berghagens ansikte. 

Poser & 
gester 

Camilla ser avslappnad ut 
då hon står med ena 
handen i fickan och med 
tallriken i andra handen.  
 

Camilla Läckberg står med 
ena handen i midjan och 
håller skylten med den 
andra rakt framför sig. 

Han lyfter tillbaka kavajen 
med ena handen och håller 
den andra handen lyft, som 
om han är reda att dra fram 
pistol eller dylikt från under 
kavajen. 

Omslagsmodellen står med 
lite snett ryggen mot 
kameran, händerna uppe i 
håret. Hon vänder sig mot 
kameran med huvudet och 
lite halvt med överkroppen. 
 

Hon sitter väldigt 
avslappnat, ena handen på 
ett ben och den andra 
hänger rakt ner och visar 
en vigselring. Att hon lutar 
sig mot ena benet gör att 
hon ser självsäker ut. 

Lasse sitter med armarna i 
kors i en fåtölj. Han ser 
avslappnad ut. 
 

Ansikts-
uttryck 

Hon ser glad ut. Ler med 
öppen mun. Hon ser 
hälsosamt ut. 

Camilla ser glad ut. Hon ler 
med öppen mun. 
 

Han har ett allvarligt 
ansiktsuttryck med 
halvöppen mun.  

Hon ler och visar tänderna Hon småler och har en 
intensiv blick. Hon ser lite 
hemlighetsfull ut. 

På gränsen till leende. Lite 
öppen mun. Man kan inte 
säga leende.. 

Blick-
riktning 

Hon ser rakt in i kameran. Hon tittar rakt in i 
kameran. 

Riktad mot kameran. Riktad mot kameran. Hon ser rakt in i kameran. Han ser rakt in i kameran. 

Perspektiv Hon är fotad lite snett 
framifrån så tallriken 
kommer längst fram. 

Rakt framifrån. 
 

Bilden är tagen ur ett litet 
grodperspektiv. 
Omslagspersonen är till 

Tagen ur ett litet 
grodperspektiv. 
Omslagspersonen är 

Bilden är tagen rakt 
framifrån. 
 

Bilden är tagen rakt 
framifrån. 
 

Bilaga 4 omslag efter försäljning 
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 vänster i bilden. ungefär mitt i bilden. 

Bildskärpa Hela bilden är skarp. Lika 
mycket fokus på ögonen 
som på maten. 

Skarp 
 

Skarp. Skarp Skarp helbild. 
 

Lasse är tydlig, bakgrunden 
suddig. 

Färger Vit bakgrund, Puffar i 
ljusblått, svart och rött, och 
vitt. Modellen har ljusblått 
linne och jeans. En 
ljusblå ”platta” i form av en 
pil. 
 

Vit bakgrund, Camilla har 
en lila tröja på sig. Skylten 
är röd. Neonrosa används 
till plattor och lite text i 
puffarna. Lite rött och gult 
används också. 

Bakgrunden är vit, puffarna 
går i svart, rött gult och 
vitt. 

Bakgrunden på omslaget är 
vit, puffarna går i svart, 
rött, blått och en brunlila 
färg som återfinns i 
kanterna på modellens 
kläder. Även loggan har 
denna färg.  

Marie har jeans och svart 
på sig Loggan  är i cerise 
som flera puffar och 
plattor. Det är också blått 
och orange och lite svart i 
puffarna. Bakgrunden är 
vit. 

Bakgrunden murrig. 
Fåtöljen är vinröd med 
beiget mönster. Vinrött i 
färgplatta, rubrik och puff. 
Beigei puffar. Puffarna i 
vitt och pris i svart. 

Logotype Logotypen är klarröd och 
skriven i ett typsnitt som 
ser ut som penseldrag. Bara 
gemener i rött. Den sitter i 
överkant och sträcker sig 
från vänster till högerkant. 
Camilla täcker m och e i 
loggan. 

Logotypen är klarröd och 
skriven i ett typsnitt som 
ser ut som penseldrag. Bara 
gemener i rött. Den sitter i 
överkant och sträcker sig 
från vänster till högerkant. 
Camilla täcker halva 
loggan. 
 

Ordet Café skrivet i svart 
med ett fett, utdraget 
typsnitt. Går från kant till 
kant och små delar av C 
och e saknas på kanten. 
Placerad högst upp. I stort 
sett hela a skyms av 
Michael Nyqvists huvud. 
Loggan är ca fyra cm hög. 

Ordet Café skrivet i 
brunlila med ett fett, 
utdraget typsnitt. Går från 
kant till kant och små delar 
av C och e saknas på 
kanten. Loggan är placerad 
högst upp. Delar av a och f 
skyms av Klara Westers 
huvud och armar. Loggan 
är ca fyra cm hög. 

Det står Ljuva livet i cerise. 
Ovanför loggan står i svart: 
för tidlösa kvinnor och 
män, ovanför ljuva. 
Pyttelite av l och i döljs i 
loggan av omslagsbilden. 
Loggan är placerad i 
överkant och sträcker sig 
från vänster till höger på 
omslaget. Den är ungefär 5 
cm hög. 

Logotypen är i överkant av 
sidan. Skrivet i en dov röd 
färg. Skrivet i en stil som 
ser handmålad alternativt 
lite slarvigt skriven ut. 
Under loggan står det ”för 
tidlösa kvinnor och män”. I 
övre vänstra hörnet är det 
skrivet ”endast 29:-” över 
L:et i loggan. 

Puffar Största puffen ligger i 
mitten på sidan och i 
högerkant. ”Kilona rasar” 
är skrivet i rött. Totalt sju 
puffar där puffen om vikt 
totalt tar upp en fjärdedel 
av sidan. Övriga puffar 
handlar om relationer, 
skönhet och mode.  

Handlar om skönhet, hälsa, 
karriär, status, Camilla 
Läckberg, revansch och 
amelia testar ”mans-göra”. 
Åtta puffar.  
 

Sju puffar. Om sex, mode, 
träning, sport samt 
något ”dokument” som i 
det här numret är ett 
reportage från ”världens 
farligaste fängelse”. 
Placerade på båda sidor om 
omslags-personen. 
Huvudpuffen lyder: ”Ditt 
bästa år Träningen, maten, 
tekniken och sextipset som 
lyfter dig 2009”. 

Sju puffar. Om, mode, 
träning, kända personer 
och dokument, i det här 
numret ett reportage om 
FBI-agent. Placerade på 
båda sidor om 
omslagspersonen. Det är 
osäkert vilken som är tänkt 
att ses som huvudpuff, 
men den största puffen 
lyder: ”Hetast 2009 Årets 
svenska stjärnor” 

Det finns åtta puffar varav 
en också har tre 
underpuffar. Resor, mode, 
ekonomi, mat, 
reportage/personporträtt. 
Störst puffar är ”Bjud på 
vårbuffé” och ”Passion för 
bröllop”. 

Tio puffar, flera av 
puffarna innehåller 
underrubriker som skulle 
kunna räknas som egna 
puffar också. De handlar 
om resor, ekonomi, 
glöggtest, julklappstips, mat 
och om Lasse Berghagen. 
En puff handlar om spa. 
Den största puffen är 
Berghagen ”Min bästa tid 
är nu”. 

Tilltal Använder du-tilltal på två 
ställen ”Vilken fettdiet 
väljer du?” och ”Ja, du får 
äta!”. Framställer sig själva 

Använder vi och du till 
exempel:”Allt vi inte vågar 
prata om”, ”Sov bort dina 
risiga toppar”, ”Testa dig 

En puff använder 
personligt tilltal, ”Ditt bästa 
år Träningen, maten...” 

Inte en enda puff på detta 
omslag använder sig av 
personligt tilltal 
med ”du”, ”din” eller 

Någon uppmaning 
som ”Tänd lusten!” 
och ”Bjud på vårbuffé”. 
Och en ”Så håller du koll 

Inget du eller vi. Mer 
rubrikform på puffarna. 
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som den som vet genom 
tex ”På sid. 57 förklarar vi 
hur det funkar!” 

själv”, ”Är DU nästa 
Camilla Läckberg?” 

liknande.  
 

på det orange kuvertet”. I 
övrigt mer rubrikform 
som ”Leopard på modet”. 

Typografi Mest gemena bokstäver. 
Meningar och namn börjar 
med versaler. 
Genomgående versaler 
på ”fett-dieten” 
och ”kilona rasar” Olika 
typsnitt i blandade 
storlekar. 

De allra flesta puffarna 
med gemena bokstäver fast 
meningar och namn börjar 
med versaler. På några 
ställen är det genomgående 
versaler. Olika typsnitt i 
blandade storlekar. 

Både serifer och sans 
serifer,  huvudrubrik 
innehåller ofta serifer och 
underrubrikerna sans 
serifer. Blandat feta och 
smala typsnitt, vissa puffar 
är skrivna med enbart 
versaler.  

Även här förekommer både 
serifer och sans serifer 
blandat, liksom feta och 
smala typsnitt och vissa 
puffar skrivna med enbart 
versaler. 

En blandning av versaler 
och gemener, även i samma 
puff Blandat mellan smala 
och feta,serifer och san 
serifer och storleksgrad. 
Meningar börjar med stor 
bokstav. 

Flera ord i puffarna är bara 
i versaler. Genomgående 
mycket versaler. I meningar 
börjar man med versal och 
går över i gemena. 

Form-
objekt 

En nedåtgående pil i puffen 
om viktnedgång fungerar 
som platta till texten ”-4 kg 
på nolltid!”. I det här 
numret står priset också på 
en rund platta ”Pris 35 kr”. 
 

En  neonrosa rund platta 
uppe i högerhörnet bredvid 
Camillas ansikte där det 
står ”Mitt liv är sååå 
spännande just nu! Nere i 
högerhörnet en sneddad 
platta, 2 cm, i neonrosa 
med puff i. Överstruket 
med gul överstryknings-
penna på två ställen. En 
puff inringad med en röd 
penna och svart pil 
från ”Vinn” till skylten 
Camilla håller i. Dessutom 
är det en liten vit pil till 
Camillas förlovningsring 
och skrivet strax 
bredvid ”Grattis till 
förlovningen Camilla!” 

Ett rött smalt plustecken 
(+) finns i anslutning till en 
av puffarna. 

Ett rött smalt plustecken 
(+) finns även här i 
anslutning till en av 
puffarna, samt en brunlila 
färgplatta till 
rubriken ”Dokument”. 
 

En cerise platta i form av 
en cirkel. I nedre kant går 
en cerise rand på cirka en 
centimeter. Med vit text i. 
Där står vad tidningen 
innehåller. Ett stort blått 
citat-tecken ” i puffen som 
kopplas till omslagsbilden. 

En beige platta i 
vänsterkant över loggan 
med ”endast 29:-” skrivet 
på. En cirkel som platta lite 
under mitten på vänster 
sida med texten ”40 
vinster” i. I nederkant går 
en cirka 2 cm hög platta 
med puffar i. 
 

Nummer I vänsterkrysset finns 
siffran 50 i puffen ”50 fina 
höstskor” Dessutom finns 
en prislapp på en bild av en 
sko där det står ”499 kr”. 
Och ”-4 kg”. Dessutom en 
sidhänvisning s.57. Priset 
på det här numret ligger på 
en platta där det står ”Pris 
35 kr”. 

”Värde 50 000 
Kronor” ”Åldrar på 
personer som uttalar sig i 
tidningen på tre 
ställen. ”Har du status 
2009?”. 
 

Två puffar innehåller 
siffror, om man 
räknar ”Ditt bästa år 
Träningen, maten, tekniken 
och sextipset som lyfter dig 
2009”. Den andra 
lyder: ”Ny stil! Nästa års 
mode för män Snyggaste 
slipsarna 10 heta 
vinterjackor”. 

Två puffar innehåller 
siffror, om man 
räknar ”Hetast 2009 Årets 
svenska stjärnor” Den 
andra lyder: ”Sjukt snyggt! 
Nya preppymodet Cool i 
cardigan Grooming under 
100-lappen”. 

Två av puffarna innehåller 
siffror. ”15 urläckra 
klockor”. Och ”19 sidor 
reslust”. 
 

”40 vinster”, ”Vinn resa för 
2 till Curacao”, ”Endast 
29:-” 
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Vänster-
kryss 

Allra högst upp i 
vänsterhörnet, ovanför 
loggan står det ”Mia 
Skäringer om sin 
alkoholiserade pappa”. I 
vänsterkrysset under loggan 
står det 50 fina höstskor. 
Och sen ser man en bild på 
en svart sko med en 
prislapp bredvid med 499 
kr på. 

Högst upp i vänstra hörnet 
ligger en puff ”Sov bort 
dina risiga toppar! (Nya 
nattkrämerna för håret. Sid 
83)” I vänsterkrysset under 
loggan är ”STOR GYN-
GUIDE: Allt vi inte vågar 
prata om” samt en bild på 
ett naket kvinnounderliv 
som hålls för av två händer. 

En av de större puffarna 
som lyder ”Ny stil! Nästa 
års mode för män 
Snyggaste slipsarna 10 heta 
vinterjackor”. 

I övre vänstra hörnet sitter 
en av de största 
puffarna, ”Sjukt snyggt! 
Nya preppymodet Cool i 
cardigan Grooming under 
100-lappen”. 
 

Här finns en puff med 19 
sidor reslust och tre 
underrubriker kring det. 
 

En beige platta i 
vänsterkant över loggan 
med ”endast 29:-” skrivet 
på korsar loggan. I 
vänsterkrysset precis under 
loggan ser vi Lasse 
Berghagens ansikte men 
ingen puff. 
 

 
 



 61 

 
 Cosmopolitan nr7 2009 Cosmopolitan nr11 2009 LagaLätt juni 2009 LagaLätt mars 2009 Turist nr 1 2009 Turist nr 4 2009 

Omslags-
bild 

Bilden föreställer 
fotomodellen Caroline 
Winberg klädd i en kort, vit 
åtsittande klänning. 

Bilden föreställer 
skådespelerskan Leighton 
Meester, klädd i en kort lila 
klänning.  
 

En tårta med grädde, 
jordgubbar och 
pistagenötter på ett vitt fat, 
på en liten vit duk, med en 
kniv liggande bredvid.  

Ett vitt tårtfat med en tårta 
på med någon slags 
nötbotten, grädde och 
passionsfrukt och någon 
annan gul frukt.  

En bild på ”vass” som 
sticker upp genom snö. 
Snön går över i himmel 
med motljus. På högerkant 
ganska centrerat i bilden ser 
man en person på skidor 
med en hund bredvid sig. 

Omslaget är en bild på 
naturmark som går över i 
himmel. Mycket grönt, 
växter och någon sten. 

Känd 
person 

Ganska känd bland 
allmänheten. 

Välkänd från TV-serien 
Gossip Girl. 

Ingen person på bilden. Ingen person på bilden. Nej. Ingen person på bilden. 

Andra 
bilder 

Nej Nej En bild högst upp i högra 
hörnet. På en maträtt med 
direkt hänvisning till en 
sida i tidningen infälld i 
nederkant.  Bilden är cirka 
4 cm i diameter. 

En bild högst upp i högra 
hörnet. På en maträtt med 
direkt hänvisning till sida i 
tidningen infälld i 
nederkant.  Bilden är cirka 
4 cm i diameter. 

Nej Nej 

Avstånd till 
person 

Avbildad från knäna och 
upp. 
Medeldistansperspektiv.  

Avbildad från knäna och 
upp. 
Medeldistansperspektiv.  

Ingen person på bilden. Ingen person på bilden. Personen och hunden syns 
på avstånd. 

Ingen person på bilden. 

Poser & 
gester 

Kvinnan står med tyngden 
på ena benet och det andra 
benet framför. Hon har ena 
handen på höften och den 
andra lyft framför sig som 
om hon tvinnar en slinga av 
sitt hår.  
 

Kvinnan står med ena 
handen på höften och ser 
ut att hålla ner kjolen på 
klänningen med den andra 
handen. 
 

  Både personen och hunden 
tittar åt vänster. Personen 
står och lutar sig lite mot en 
stav i sin vänsterhand. 
 

 

Ansikts-
uttryck 

Omslagsmodellen har 
stängd mun och ler inte. 

Omslagsmodellen har 
öppen mun och ser ut att le 
lite.  
 

  Man ser inte ansiktet. 
 

 

Blick-
riktning 

Omslagsmodellen har 
blicken riktad rakt fram. 

Omslagsmodellen har 
blicken riktad rakt fram. 

  Både personen och hunden 
tittar åt vänster. 

 

Perspektiv Bilden är tagen ur ett litet 
grodperspektiv. 
Omslagspersonen är 

Bilden är tagen ur ett litet 
grodperspektiv. 
Omslagspersonen är 

Bilden är tagen från sidan, 
nära tårtan. Fatet är 
placerat till höger i bild, så 

Bilden är tagen från sidan, 
nära tårtan. Fatet är 
placerat till höger i bild, så 

Kan ge intryck av lite 
grodperspektiv men kan 
vara tagen framifrån. 

Lågt tagen rakt framifrån. 



 62 

placerad mitt i bilden.  
 

placerad mitt i bilden.  
 

pass långt ut att hela tårtan 
inte syns på omslaget.  

pass långt ut att hela tårtan 
inte syns på omslaget. 

 

Bildskärpa Skarp Skarp Övre delen av tårtan ser 
något suddigt ut.  
 

Övre delen av tårtan samt 
tårtfatets fot ser något 
suddigt ut.  
 

Fokus ser ut att ligga i 
framkant av bilden. 
 

Skärpan ligger någonstans 
mitt i bilden vilket gör att 
kanterna blir lite ”suddiga”. 

Färger Bakgrundsfärgen på 
omslaget är vitt, liksom 
modellens klänning. 
Loggan och puffarna är i 
olika nyanser av orange och 
rosa. Små gula detaljer finns 
också. 

Bakgrundsfärgen på 
omslaget är ljust lila. Några 
av puffarna har samma 
mörka lila nyans som 
modellens klänning, andra 
puffar är vita liksom 
loggan. Några puffar är 
svarta och ljust rosa.  

Bakgrunden är rosa och 
loggan rosa och vit. 
Puffarna går i vitt, svart, 
rosa och orange. Tårtan 
och fatet är mest vitt med 
lite brunt och gult. Den lilla 
bilden på maträtten går 
mest i rödbrunt, gult och 
grönt. 

Bakgrunden är gul och 
loggan orange och rosa. 
Puffarna går i vitt, svart, 
rosa och orange. Tårtan 
och fatet är mest vitt med 
lite brunt och gult. Den lilla 
bilden på maträtten går 
mest i grönt, gult och rött. 

Bilden går i vitt (snön) och 
skiftar lite i ljusblått 
(himmel och blått sken som 
snö får på foto). Personen 
har röda vinterkläder på sig. 
Loggan står i orange, 
puffarna eller rubrikerna 
står i svart. 

Mycket grönt. Blå, molnig 
himmel. Lite orange i 
växterna. Den färgen har 
plockats upp i loggan och 
en splash. 

Logotype Loggan formar ordet 
Cosmopolitan med versaler 
i olika orange nyanser med 
ett typsnitt man alltid har 
på loggan. En del av 
loggan, bokstäverna M (en 
liten del), O, P och O, täcks 
av omslagsmodellens 
huvud. Loggan är placerad 
högst upp på. Den är lika 
bred som tidningen och är 
tre cm hög.  
 

Loggan formar ordet 
Cosmopolitan med vita 
versaler med ett typsnitt 
man alltid har på loggan. 
En del av loggan, 
bokstäverna M (en liten 
del), O, P och O, täcks av 
omslagsmodellens huvud. 
Loggan är placerad högst 
upp på omslaget, ca en halv 
cm från övre kanten. Den 
är lika bred som tidningen 
och är tre cm hög. 

Är i genomgående versaler. 
LAGA är skrivet i rosa och 
LÄTT i vitt. I överkant och 
går från höger till vänster 
med drygt en cm kvar på 
var sida mot ytterkanterna. 
Cirka tre cm hög. Ovanför 
står ”Godare, enklare 
vardag!” i svart med ett 
tunt typsnitt. En blå fylld 
droppform i anknytning till 
loggan överlappar sista t:et i 
loggan, med 
texten ”Middagar på max 
30 min”. 

Loggan är i genomgående 
versaler. LAGA är skrivet i 
en orange färg och LÄTT i 
en rosa färg. Är i överkant 
och går från höger till 
vänster med drygt en cm 
kvar på var sida mot 
ytterkanterna. Bokstäverna 
är cirka tre cm höga. 
Ovanför loggan står 
det ”Godare, enklare 
vardag!” i svart med ett 
tunt typsnitt. En mörkt 
rosa fylld droppform i 
anknytning till loggan 
överlappar sista t:et i 
loggan, med 
texten ”Middagar på max 
30 min” 

Det står turist i orange med 
ett typsnitt med serifer och 
enbart gemener. Loggan är 
placerad högst upp på 
omslaget, med ca en cm till 
överkanten. Pricken över 
i:et är ersatt med Svenska 
Turistföreningens logga. 
Loggan sträcker sig från 
kant till kant med undantag 
från ca en cm på varje sida. 

Det står turist i orange med 
ett typsnitt med serifer och 
enbart gemener. Loggan är 
placerad högst upp på 
omslaget, med ca en cm till 
överkanten. Pricken över 
i:et är ersatt med Svenska 
Turistföreningens logga. 
Loggan sträcker sig från 
kant till kant med undantag 
från ca en cm på varje sida. 

Puffar Det finns sju puffar på 
omslaget. De handlar om 
sex, relationer, hälsa, mode 
och karriär. Huvudpuffen 
lyder: ”Party on! Natten är 

Det finns åtta puffar på 
omslaget. De handlar om 
sex, relationer, karriär, 
skönhet och ekonomi. 
Huvudpuffen lyder: ”Din 

Puffarna handlar 
genomgående om mat och 
dryck. De flesta puffarna är 
placerade till vänster på 
omslaget. Det finns sju 

Puffarna handlar 
genomgående om mat och 
dryck. I övre vänstra hörnet 
under loggan finns en puff 
som är skrivet i stor 

På detta omslag ligger fem 
olika rubriker samlade som 
en enda puff placerade 
ungefär i den optiska 
mittpunkten. Rubriken 

På detta omslag ligger fem 
olika rubriker samlade som 
en enda puff placerade 
ungefär i den optiska 
mittpunkten. Rubriken 
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din, Lysande accessoarer, 
Flirtiga frisyrer, Smarta 
mingelknep”. 
 

guide till glödande skönhet 
3 hårdrömmar blir sanna 
Volym, lockar, glans 
Förtrollande ögon 
Superfransar och sugande 
blick”. 
 

puffar + sidhänvisningar på 
bilderna. Utöver det finns 
det också i överkant på 
tidningen tre 
rubriker ”vecko- & 
festmenyer, Nigellas snabba 
och fredagsgott”. 
Huvudpuffen 
lyder: ”Äntligen 
midsommar! Klassisk sill, 
grillad kyckling & 
marängtårta” 

stil ”Påskfest!” under här 
följer sedan fem olika 
rubriker på recept. De 
flesta puffarna är placerade 
till vänster på omslaget. Det 
finns fem puffar + 
sidhänvisningar på bilderna. 
Utöver det finns det också i 
överkant på tidningen tre 
rubriker ”vecko- & 
festmenyer, Nigellas snabba 
och fredagsgott”. 

lyder ”Turnummer” och är 
skriven med enbart 
versaler. Under denna 
ligger de fem 
underpuffarna uppradade 
under varandra. Längst ner 
på omslaget finns 
ytterligare fem puffar på 
rad bredvid varandra.  

lyder ”Äventyrslandet” och 
är skriven med enbart 
versaler. Under denna 
ligger de fem 
underpuffarna uppradade 
under varandra. Längst ner 
på omslaget finns 
ytterligare fyra puffar på 
rad bredvid varandra. 

Tilltal På detta omslag använder 
man sig mycket av ord 
som ”du”, ”din” och ”dig”. 
Exempel på puffar 
är ”Party on! Natten är din, 
Lysande accessoarer, 
Flirtiga frisyrer, Smarta 
mingelknep” och ”Här 
finns alla män … och så får 
du dem på fall” (I 
klammern) 

Man använder sig mycket 
av ord som ”du”, ”din” 
och ”dig”. Exempel på 
puffar är ”20 viktiga frågor 
Är du redo för karriär? + 
din bästa jobb-outfit” 
och ”Bli en man-magnet 
Nya flirtknepen som får dig 
att märkas” (I klammern) 
 

Inte har de använt sig av 
personligt tilltal 
med ”du”, ”dig” eller 
liknande på själva omslaget. 
Dock sitter det en extraflik 
över ungefär halva 
framsidan där det finns en 
puff om ett erbjudande från 
Findus och där står 
det ”Extra! Du får 
erbjudande värt 29 kr!”. 

Inte heller här har de 
använt sig av personligt 
tilltal med ”du”, ”dig” eller 
liknande.  

Mest rubrikform men även 
ett direkttilltal: ”Sevärt - så 
kör du roligare till sälen”. 

Inget du eller dig, men 
uppmaningar 
som ”Upptäck2 
eller ”Testa” i rubrikerna. 

Typografi Omslaget innehåller en 
blandning av versaler och 
gemener, även i samma 
puff har man blandat. Det 
är även blandat mellan 
smala och feta bokstäver, 
kursiva och raka bokstäver 
och olika storleksgrad. Man 
har dock endast använt sig 
av sans serifer på detta 
omslag.  

Omslaget innehåller en 
blandning av versaler och 
gemener, även i samma 
puff har man blandat. Det 
är även blandat mellan 
smala och feta bokstäver, 
kursiva och raka bokstäver 
och olika storleksgrad. Man 
har även använt sig av både 
serifer och sans serifer.  

De flesta puffarna är i 
versaler. Där gemener 
använts är det som 
överrubriker i puffarna. Det 
ser ut som det är två olika 
typer av typsnitt som 
används i ibland versaler 
och ibland gemener. 

De flesta puffarna är i 
versaler. Där gemener 
använts är det som 
överrubriker. Det ser ut 
som det är två olika typer 
av typsnitt som används i 
ibland versaler och ibland 
gemener. 

All text på omslaget är 
skriven med san serifer, 
utom loggan. Man har 
använt både versaler och 
gemener, dock inte i en och 
samma puff utan som 
överskrift/rubrik. 

All text på omslaget är 
skriven med san serifer, 
utom loggan. Man har 
använt både versaler och 
gemener, dock inte i en och 
samma puff utan som 
överskrift/rubrik. 

Form-
objekt 

Högt upp på högerkanten, 
delvis skymmande de sista 
bokstäverna i loggan finns 
en fylld rosa cirkel med en 
puff i. Ett ”HURRA” i 
svart sitter lite snett över 

Högt upp på högerkanten, 
delvis skymmande de sista 
bokstäverna i loggan finns 
en fylld svart cirkel med en 
puff i. Längre ner på 
omslagets högra kant, i 

Den ljusblå droppformen i 
anknytning till loggan 
överlappar sista t:et i 
loggan. I överkant går en 
orange rand över hela 
tidningen, ca en cm hög.  

Den ljusblå droppformen i 
anknytning till loggan 
överlappar sista t:et i 
loggan. I överkant går en 
rosa rand över hela 
tidningen, ca en cm hög.  

Nere i tidningens högra 
hörn finns en orange 
fleruddig stjärna med 
texten ”årets tidskrift 
2008”. Längst ner på 
omslaget går en cm-tjock 

Nere i tidningens högra 
hörn finns en orange 
fleruddig stjärna med 
texten ”årets tidskrift 
2008”. Längst ner på 
omslaget går en cm-tjock 
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puffen, delvis inne i cirkeln. 
Längre ner på omslagets 
högra kant, i direkt 
anslutning till en puff, finns 
en orange form, ungefär 
som en klammer ].  
 

direkt anslutning till en 
puff, finns en mörklila 
form, ungefär som en 
klammer ].  
 

  svart linje från kant till 
kant. Denna innehåller fyra 
puffar/rubriker på rad. 
Mellan varje puff finns en 
liten orange symbol 
föreställande 

svart linje från kant till 
kant. Denna innehåller fyra 
puffar/rubriker på rad. 
Mellan varje puff finns en 
liten orange symbol 
föreställande ett hus med 
en gran bredvid. 

Nummer En av puffarna på detta 
omslag innehåller siffror. 
Det är puffen inne i cirkeln, 
som lyder ”100 nummer 7 
sidor med det bästa ur alla”. 

Tre av puffarna på detta 
omslag innehåller siffror. 
Det är ”Cosmo garanterar 
90 % bättre sex Forskarnas 
nya upptäckt!”, ”Din guide 
till glödande skönhet 3 
hårdrömmar blir sanna 
Volym, lockar, glans 
Förtrollande ögon 
Superfransar och sugande 
blick” och ”20 viktiga 
frågor Är du redo för 
karriär? + din bästa jobb-
outfit”. 
 

Tre puffar innehåller 
siffror, ”58 lätta 
sommarrecept”, ”4 
pastafavoriter” och ”7 söta 
jordgubbsdesserter”. 

En puff innehåller siffra, 
dock en siffra skriven med 
bokstäver ”fem partypajer”. 

Inga siffror utöver ”Årets 
tidskrift 2008” i splashen. 

Inga siffror utöver ”Årets 
tidskrift 2008” i splashen. 

Vänster-
kryss 

I vänstra övre hörnet 
återfinns en av de största 
puffarna på omslaget. 
Denna puff lyder ”Sjukt 
hett sommarsex, Car-
masutra och 27 andra nya 
moves”. 

I vänstra övre hörnet 
återfinns en av de största 
puffarna på omslaget. 
Denna puff lyder ”Cosmo 
garanterar 90 % bättre sex 
Forskarnas nya upptäckt!”. 
 

En av de största puffarna 
ligger i övre vänstra hörnet 
och lyder ”58 lätta 
sommarrecept”. 
 

Den största puffen ligger i 
övre vänstra hörnet och 
lyder ”Påskfest! *lyxig 
påsktårta *fruktig 
räkcocktail *örtig lammstek 
*ägg på fyra sätt *lax med 
citronsås. 

Är tomt, puffarna är 
centrerade i sidled. 
 

Är tomt, puffarna är 
centrerade i sidled. 
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