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Abstract 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt omslagens form och innehåll för 

tre olika livsstilsmagasin för kvinnor: Veckorevyn, Damernas Värld och Femina, har 

utvecklats från 1952 fram till 2012. Ett ytterligare delsyfte är att kunna diskutera varför 

utvecklingen sett ut som den gjort. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ ansats 

genom analyser av 39 olika tidskriftsomslag, samt kompletterande intervjuer med tre grafiska 

formgivare vid de undersökta tidskrifterna. Undersökningen visar att livsstilsmagasinens 

omslag genomgått flera förändringar under de senaste 60 åren, och har ett antal tydliga trender 

som gäller för samtliga tidningar. Puffarna, alltså de små korta texter på omslaget som 

sammanfattar en längre text i tidningen, har ökat i antal – från någon enstaka till att under 

2000-talet kunna vara upp till tio stycken. Puffarnas innehåll har förändrats från att handla om 

allt möjligt, både mode, mat och längre reportage om kända personer till att bli mer inriktade 

på mode, skönhet och hälsa. Utseendet på puffarna har förändrats genom att gå från 

sparsmakat och diskret till flera färger och stora kontraster. Undersökningen visar även att 

omslagsbilderna under det senaste decenniet är mer likartade och tydligt arrangerade än vad 

de var framför allt under de tre första undersökta decennierna. En genomgående trend som 

funnits redan från början av den undersökta perioden har varit kvinnor som oftast ler och ser 

direkt in i kameran. Våra analyser visar också att Veckorevyn är den tidning som varierat 

mest och experimenterat mest med sina omslag under de undersökta åren. 
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Damernas Värld 1952 och 2012. 

 
Populärvetenskaplig beskrivning  
Tar du dig en titt i dagens tidningshyllor möts du av ett brus av tidskriftsomslag – många så 

pass lika att bara deras titel skiljer dem åt. Det råder en stor konkurrens i tidskriftbranschen, 

inte minst bland dagens livsstilsmagasin. Vi blickar tillbaka 60 år i tiden, för att finna några 

av dagens mest populära livsstilsmagasin med helt annan stil och uttryck på sina omslag. Vår 

forskning är en djupdykning i 39 olika omslag från Damernas Värld, Femina och 

Veckorevyn, där vi kvalitativt undersökt hur dessa tidskrifters omslag utvecklats i form av 

layout och innehåll från 1952 fram till 2012. Som komplement har vi intervjuat en grafisk 

formgivare från varje undersökt tidning. 

 

Våra analyser av omslagen visar en rad olika resultat, och en utveckling hos samtliga 

tidningar är tydlig. När det gäller tidningarnas puffar (textrubrikerna på omslagen) finns 

tydliga likheter mellan alla tidningar gällande både antal och utseende. Samtliga tre tidskrifter 

börjar med en enstaka eller ett fåtal puffar som var enkla och diskreta. Ett eller ett par typsnitt 

och färger används oftast. Alla tidningar ökar sedan i antal puffar och i kombinationer av färg 

och typsnitt. Veckorevyn skiljer sig dock en del genom att vara lite mer lekfull och vågad än 

de andra två, vilket gäller även för omslagsbilderna. En likhet i samtliga tidningars 

omslagsbilder är att de alla går mot en mer likriktade och arrangerade modellbilder än hur det 

såg ut framför allt de tre första decennierna. Puffarnas innehåll har förändrats från att handla 

om allt möjligt, både mode, mat och längre reportage om kända personer till att bli mer 

inriktade på mode, skönhet och hälsa.  

 



 

Samtliga tidskrifter har alltså utvecklats åt ungefär samma håll. Den förändrade 

konkurrenssituationen är en av de främsta orsakerna till denna utveckling, menar de grafiska 

formgivare vi intervjuat. Att sälja nummer är viktigare nu är någonsin. 

 

Denna forskning tror och hoppas vi kan vara ett bra underlag till personer som intresserar sig 

för eller vill forska om tidskrifter och grafisk design, men också för folk i branschen. 

Förhoppningsvis kan vår forskning öka förståelsen för dagens och kanske även framtidens 

situation för livsstilsmagasinen och omslagen.  

 
Amanda Strömberg och Johanna Waering 
Journalistik och multimedia, Södertörns högskola 
HT 2012 
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1. Inledning 

Tidskriftsmarknaden i Sverige idag är mycket stor. Hela 91,8 procent av Sveriges befolkning 

läser tidskrifter, det visar räckviddsrapporten från Orvesto Konsument 2012:1.1 Varför vi ville 

studera just omslag är helt enkelt för att omslaget utgör en av tidskriftens viktigaste 

byggstenar. I tidningshyllan finns det idag många likartade tidningar som konkurrerar om 

samma läsare. Enligt den grafiska formgivaren Eva Jais-Nielsen har en tidskrift i en större 

tidningsbutik endast någon sekund på sig att hindra en potentiell köpare från att bara gå förbi, 

och istället stanna till och eventuellt bläddra i tidningen för att avgöra om den lever upp till de 

förväntningar vi har eller fick av omslaget.2 Omslaget är helt enkelt en tidskrifts ansikte utåt. 

Men de ska inte bara sälja – utan också representera vad hela tidningen står för och innehåller. 

 

Vi har under vår utbildning haft en kurs i grafisk design där vi studerade formgivning och 

tidningslayout. Det var under denna kurs som vårt intresse för omslagslayout väcktes på 

allvar. Hur man på olika sätt kombinerar färg, text, typsnitt och bilder för att locka till läsning 

är något som vi tycker är väldigt intressant, vilket var anledningen till att vi ville göra den här 

undersökningen.  

 

Förhoppningen med denna forskning är att kunna bidra med ny kunskap för folk i branschen 

som detta kan vara relevant för – exempelvis Art Directors. Vi tror att denna undersökning 

fungerar som en bra grund för vidare forskning i ämnet, och hoppas vi kan bidra till intressant 

läsning för folk som vill veta mer om omslag och layout. 

1.1	  Syfte	  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt omslag för tre olika 

livsstilsmagasin för kvinnor: Veckorevyn, Damernas Värld och Femina, har utvecklats från 

1952 fram till 2012. Det vi kommer undersöka i dessa tidskrifters utveckling är främst hur 

layouten och formgivningen har förändrats, samt på vilket sätt puffarnas innehåll förändrats. 

Ett ytterligare delsyfte är att kunna diskutera varför utvecklingen sett ut som den gjort.  

1.2	  Frågeställningar	  	  

Huvudfrågeställning: 

                                                
1 http://sverigestidskrifter.se/aktuellt/1833-91-8-av-svenskarna-laser-tidskrifter, 2012-11-12 13:07 
2 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 18 
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• Hur har omslagens form och innehåll för livsstilsmagasin för kvinnor förändrats under 

de senaste 60 åren?  

 

Delfrågor: 

• Vilken utveckling kan vi se hos respektive tidskrift: Veckorevyns, Damernas Världs 

samt Feminas omslags form och innehåll mellan åren 1952 och 2012? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre tidskrifterna? 

1.3	  Begreppsdefinitioner	  

Livsstilsmagasin- med livsstilsmagasin menar vi tidskrifter som innehåller en blandning av 

ämnen så som mode, skönhet, relationer, resor, hälsa med mera.3 Målgruppen för 

livsstilsmagasin är bred då man vill nå ut till den ”vanliga” kvinnan.4 Idag finns denna typ av 

tidning både för kvinnor och män.  

 

Tidskrift- vi använder främst uttrycket tidskrift och inte magasin, genomgående i hela 

uppsatsen. Med tidskrift menar vi publikationer som kommer ut mer sällan än dagstidningar 

samt att de innehåller en mer fördjupad fackkunskap.5  

 

Serifer- är typsnitt där bokstäverna avslutas med ett streck, dessa streck kan också kallas för 

fot eller klack. Serifer är den dominerande bokstavsformen vid större textmängder i både 

böcker och tidskrifter, även om undantag ibland förekommer. Serifer kan också kallas för 

antikva men vi har valt att endast använda benämningen serif i vår undersökning.6  

 

Sans-serifer- är typsnitt där bokstäverna saknar dessa avslutande streck. Sans-serifer passar 

bra att använda i rubriker, ingresser, stora citat, bildtexter och som utmärkningsform. Sans-

serifer kan också kallas för linjärer eller grotesker.7 

 

Skripter- är ett samlingsbegrepp för typsnitt som försöker efterlikna handstil. 

 

Kursiv- är typsnitt där bokstäverna lutar åt höger. 

                                                
3 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 160-161 
4 a.a, s. 188 
5 a.a, s. 11-12 
6 a.a, s 234 
7 a.a, s 236-237 
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Versaler- betyder stora bokstäver.  

 

Gemena- betyder små bokstäver.  

 

Puffar- är de små korta texterna på omslaget som sammanfattar en längre text i tidningen.  

 

Dragarpuff- är den största puffen på omslaget. Dragarpuffen relaterar ofta till 

omslagsbilden.8   

 

Plattor- är de rutor i färg som är placerade bakom puffarna. 

 

Helbild- är det bildutsnitt då en persons hela kropp syns i bilden.  

 

Halvbild- är det bildutsnitt då en person syns från höften och uppåt. I den här uppsatsen 

kallar vi dock också bildutsnitt som slutar vid låret eller vid bröstet på personen för halvbild. 

 

Närbild- är det bildutsnitt då personens ansikte tar upp hela bilden. Vi kallar också bildutsnitt 

där hals och axlar syns för närbild.  

 

Art Director- när det är fler personer som arbetar med formen av en tidning brukar Art 

Directorn vara den som är ansvarig för den visuella inriktningen och helhetsbilden.9 Art 

Director brukar förkortas AD, vilket vi kommer använda i denna undersökning. 

1.4	  Bakgrund	  

1.4.1	  En	  kort	  historik	  
De första spåren av det vi idag definierar som livsstilsmagasin kan ledas tillbaka ända till 

veckotidningarnas begynnelse vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Med 

Illustrerad Familj-Journal (senare Allers) i täten etablerades en rad moderna populärtidningar 

med olika inriktningar och målgrupper. Idun hette exempelvis den tidning som betraktades 

som den allra första damtidningen. 

 
                                                
8 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 34 
9 a.a, s. 274 
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Några år senare växte antalet titlar inom veckopressen. Tidningarnas grafiska form och 

innehållsliga profiler moderniserades. På 30-talet ökade splittringen av tidningarna och de 

började i allt större utsträckning rikta sig till olika åldersgrupper.10 1935 startades just 

Veckorevyn, som skulle kunna ses som den första tidningen som liknar dagens 

livsstilsmagasin.11 Endast årtiondet efter det kom även Damernas Värld och Femina.12 

 

Under 70-talet skedde en stor förändring för veckotidningarnas omslagsform. Medan 

omslagen under 60-talet varit grafiskt rena och sparsmakade med text, så blev många på 70-

talet istället överlastade med text, fick enorma plattor och fler bilder.13 

 

Under 80- och 90-talet förändrades veckotidningsmarknaden. Vissa tidningar försvann, 

medan andra omvandlades till månadsmagasin.14 Månadsmagasinen var tjockare, glansigare 

och lyxigare än vad veckotidningarna hade varit. Dock var ämnesinriktningarna ofta 

densamma. Samtidigt som flera tidningar gick över till magasinformatet, så startades en hel 

rad av liknande tidningar. 

1.4.2	  Tidskrifternas	  förändrade	  förutsättningar	  
80- och 90-talet markerar en viktig vändpunkt för tidskrifternas förutsättningar. Från och med 

1984 då konjunkturkurvan i Sverige började gå uppåt ökade också reklaminvesteringarna. I 

samband med detta ökade även antalet nyetablerade tidskrifter. Många titlar inom samma 

genre startades och en ökad konkurrenssituation uppstod.15 Den ökade konkurrensen inom 

olika genrer ledde till att upplagorna minskade generellt, medan däremot annonsingången i 

den allmänna högkonjunkturen ökade markant. Annonsörerna började allt mer intressera sig 

för de mer nischade tidskrifterna som ett effektivt sätt att nå tydligt definierade målgrupper.16  

 

Det är även under den här perioden som förändringar i tekniken började sätta sina spår i 

tidskrifterna. På 80-talet började allt fler tidskrifter trycka genomgående i fyrfärg (CMYK, det 

vill säga de fyra färgerna cyan, magenta, gul och svart). Medan digitaliseringen fortfarande 

var i sin linda rådde visst kaos. Typsnitten var först inte anpassad till den nya tekniken och 

formgivarna behövde snabbt sätta sig in i det gedigna hantverksarbete som tidigare sköttes av 

                                                
10Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 74 
11 a.a, s. 93 
12 a.a, s. 97 
13 a.a, s. 107 
14 a.a, s. 123 
15 a.a, s. 124 
16 a.a, s. 126 
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sätterier. Detta märktes mycket i layouten där man gärna ville testa på allt nytt som gick att 

göra i datorn, vilkets syntes exempelvis genom en överdriven användning av färgade 

tonplattor och ramar. På 90-talet började detta göras mer konsekvent och medvetet.17 Denna 

nya datoriserade teknik gjorde också att det blev enklare och billigare att producera och starta 

tidningar. Den ökade konkurrensen och det faktum att det blev enklare att starta nya 

tidskrifter medförde en rejäl turbulens under 90-talet. Många nystartade tidskrifter försvann 

snabbt. Denna tendens, med tidskrifter som kommer och går har hållit i sig även under 2000-

talet.18 

1.5	  Tidigare	  forskning	  och	  annan	  relevant	  litteratur	  

Tidskrifter utgör en betydande del i den svenska mediebranschen. Men trots detta har det 

ägnats förhållandevis lite forskning kring denna typ av tidning. Uppmärksamheten har istället 

varit riktad mot nyhetsmedier som dagspress, radio och tv och därför är kunskapen inom 

tidskriftsmarknaden begränsad.19 Här nedan presenteras den tidigare forskning som vi haft 

användning för i studien. Därefter presenteras också de svenska och utländska handböcker om 

grafisk design som vi använt oss av.  

 

Studier om grafisk design  

Emma Nilsson och Cecilia Söderström gjorde under året 2007 en studie vid namn Varför är 

livsstilsmagasin för kvinnor så likriktade och hur uppfattar målgruppen likheterna? De hade 

själva uppfattat att formen för livsstilsmagasin för kvinnor var väldigt lika och ville därför ta 

reda på varför det var på det sättet. Emma Nilsson och Cecilia Söderström valde ut fem 

livsstilsmagasin för kvinnor: Plaza Kvinna, Solo, Cosmopolitan, Hennes och Veckorevyn. 

Genom kvalitativa metoder kom de fram till att likriktningen berodde på läsarnas vana. Med 

hjälp av intervjuer fick de också reda på att läsarna själva ville se någon typ av förändring 

men var ändå nöjda med utseendet på omslagen. Denna studie tar inte bara upp varför 

tidningarna är så pass lika utan den behandlar allt ifrån färg, bilder, typografi och även hur 

man gör en layout samt vad som är ett bra omslag.20  

 

                                                
17 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 124 
18 a.a, s. 126-127 
19 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart, Massmedier- En bok om press, radio och TV, Albert Bonniers förlag, 2005. s 132.  
20 Nilsson, Emma och Söderström, Cecilia, Varför är livsstilsmagasin för kvinnor så likriktade och hur uppfattar målgruppen 
likheterna? [Elektronisk resurs], Luleå tekniska universitet/Musik och medier/Medier och upplevelseproduktion, C- uppsats, 
Luleå, 2007. http://epubl.ltu.se/1402-1773/2007/178/LTU-CUPP-07178-SE.pdf 
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En annan studie som vi anser är relevant för vår forskning är Omslagsbilden – en kvantitativ 

innehållsanalys av modemagasins omslag, skriven av Maria Melle 2008. Hon undersöker hur 

omslagen för modemagasinen Damernas Värld, Elle, Glamour och Solo ser ut och även om 

det finns några likheter och skillnader tidskrifterna emellan. Detta gör hon genom en 

kvantitativ innehållsanalys av 48 omslag. Det Maria Melle kommer fram till är att personerna 

på omslagen är unga, oftast kända, kvinnor mellan 20 och 29 år. Omslagen har mellan 6 och 

10, samt 21 och 25 olika puffar som främst handlar om mode, färgen på puffarna är oftast 

rosa.21 

 

Nathalie Wänblad gjorde år 2011 en studie vid namn Bli ditt ultimata du! – Om tre 

tjejtidningars textpuffar och omslag. Hon undersöker i denna studie hur tidskrifterna Frida, 

Solo och Veckorevyn har använt sig av sina omslag och textpuffar för att locka läsare. 

Analysen är gjord med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys av 317 omslag från åren 2001 

fram till 2009. Nathalie Wänblad diskuterar även utvecklingen av puffarna under de här åren. 

Resultatet visar att dessa tre tidskrifter främst väljer att ha en känd och ung tjej/kvinna på 

omslaget. Puffarna handlar oftast om mode och kändisar. Under de åren som undersökts 

kunde Nathalie Wänblad se att puffarna blev fler samt att de mer och mer började handla om 

kroppen. Det som främst är relevant för oss i den här studien är dels det faktum att den 

undersöker just Veckorevyn men också att den tar upp ett historiskt perspektiv.22 

 

Undersökningar som syftar på att kartlägga den visuella uppmärksamheten för att ta reda på 

vad i synfältet som får vår uppmärksamhet har pågått i över hundra år. I en studie vid namn 

Ögonrörelse och layout – en studie i hur olika designelement i en tidskrift påverkar läsarens 

upplevelse från 2009 inriktar sig Lina Larsson på livsstilsmagasin för kvinnor. Något som för 

oss är negativt med denna studie är att den inte behandlar omslag utan endast innehållet i 

själva tidningen. Det är svårt att hitta ytterligare forskning om ögonrörelsestudier som är 

inriktade på tidskrifter, studierna brukar nämligen främst koncentrera sig på dagspress, reklam 

samt internet. Vi hittar inte heller någon forskning om ögonrörelser vid omslag men tycker 

ändå att vi kan använda den här studien som ett underlag till vår forskning.23 

                                                
21 Melle, Maria, Omslagsbilden: En kvalitativ innehållsanalys av modemagasins omslag, [Elektronisk resurs], Högskolan i 
Jönköping, C-uppsats, Jönköping, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7845 
22 Wänblad, Nathalie, Bli ditt ultimata du!: Om tre tjejtidningars textpuffar och omslag, [Elektronisk resurs], Södertörns 
högskola, C-uppsats, Stockholm, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-15903  
23 Larsson, Lina, Ögonrörelse och layout- en studie i hur olika designelement i en tidskrift påverkar läsarens upplevelse, 
[Elektronisk resurs], Linköpingsuniversitet, C-uppsats, Norrköping, 2009. 
http://www.liu.se/ikk/konst/gdk/filer_for_gdk/1.165513/larsson.pdf 



 7 

Det har forskats en del om hur färgerna på tidskriftsomslag påverkar konsumenterna. I en 

studie vid namn Färg på tidskriftsomslag – en studie om färgers betydelse på Cosmopolitans 

omslag från 2012 undersöks det hur färgerna på Cosmopolitans omslag lockar läsare. Denna 

studie är skriven av Elin Partti och Malin Åkesson. I sin undersökning har de använt sig av 

fokusgrupper samt en kvalitativ metod. I studien tar de bland annat upp hur färger påverkar 

människor, vilka färger som har högst uppmärksamhetsvärde och vad de olika färgerna 

betyder. Denna studie ser vi som bra material att ha som underlag till denna undersökning.24  

Handböcker om grafisk design 

Eva Jais-Nielsens bok Tidskriftsdesign är den litteratur som känns mest relevant för vår 

undersökning. Det är den enda bok som vi kunde hitta som täcker svensk tidskriftsdesign mer 

omfattande. I hennes bok skriver hon dels mycket om självaste omslaget på en tidning – vad 

som säljer, men också om dess olika element. Hon beskriver de svenska tidskrifternas historia 

och dess förändrade villkor. Hon gör även en fördjupning i olika kategorier av tidskrifter, där 

just livsstilsmagasin för kvinnor finns med. Kapitlen om typografi samt bildens budskap har 

också varit ett stöd för oss i vår undersökning.25  

 

Vi använder i studien även böckerna Typografi, bild och grafisk design av Henriette Koblanck 

samt Type & colour av Michael Beaumont. Beaumonts bok handlar enbart om typografi och 

färger, vilket också Koblanck skriver om. De båda behandlar olika sätt att formge text samt 

färger och dess betydelse. Beaumont har ett särskilt intressant avsnitt om färg där han delar in 

de i olika kategorier beroende på vilka intryck de ger. Koblanck däremot är mer inriktad på 

grafisk design i tryckta former såsom tidningar och böcker.26  

 

Effektiv visuell kommunikation är en bok skriven av Bo Bergström. Vi har valt att ge 

referenser till två upplagor av boken, 1998 samt 2009. Bergströms bok handlar om visuell 

kommunikation i olika typer av kanaler. Förutom att skriva om formgivning och bilder skriver 

Bergström också om själva berättandet och budskapet. Bergström berättar även om hur man 

med text och bild når fram till läsare och tittare på webben, i tv, tidningar och tidskrifter. De 

två upplagorna är överlag lika varandra men upplagan från 1998 tar upp en del intressant 

                                                
24 Partti, Elin och Åkesson, Malin, Färg på tidskriftsomslag- studie om färgers betydelse på Cosmopolitans omslag, 
[Elektronisk resurs], Linköpings universitet, C-uppsats, Norrköping, 2012.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-80269 
25 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004 
26 Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, 2. [utök.] uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2003; Beaumont, 
Michael, Type & colour, Phaidon, Oxford, 1987 
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information som inte står i upplagan från 2009 och det var därför vi valde att använda oss 

utav båda.27 

 

Boken Front page av Stephanie Duperray och Raphaële Vidaling handlar om magasinomslag 

för utländska tidningar. Just eftersom den handlade om utländska tidningar och utländska 

trender så kändes de flesta resonemang i boken irrelevanta för vår undersökning. Dock 

diskuteras omslagens uppgift nu och då i inledningen av boken som vi kunnat ta stöd av.28 

 

Philip B. Meggs har skrivit en bok vid namn Type & image: the language of Graphic Design. 

Boken handlar om det som författaren beskriver som det essentiella inom grafisk design. Med 

detta menas alla de olika element som kombineras för att formge en design; symboler, text, 

ord, bilder, för att nämna några. Författaren tar även upp den grafiska designens förmåga att 

fungera som ett språk och de innovativa sätten som designers använder för att knyta ihop text 

och bild. Det avsnitt som vi sett som mest användbart från den här boken är det om tecknade 

bilder. Där beskriver författaren olika sätt som man kan teckna på exempelvis siluett, notation 

eller det som han kallar för representation.29  

 

Bild och retorik i media är en bok skriven av Andreas Carlsson och Thomas Koppfeldt. 

Boken ger nycklar och praktiska modeller för analys av innehåll i tidningar, reklam och tv. 

Det som kändes relevant för studien är då författarna pratar om att en bild alltid förekommer i 

ett sammanhang och att det är sammanhanget som styr bildtolkningen. Bilden har en relation 

till sig självt, mediet, platsen och tiden. En bild finner sin kontext i tidningssidan men också 

hos tidningsägaren, alla dessa element är alltså avgörande för betraktarens tolkning.30 Bilden i 

sammanhanget är något som också diskuteras i flera andra böcker som nämnts ovan däribland 

Eva Jais-Nielsens Tidskriftsdesign samt Bo Bergströms Effektiv visuell kommunikation från 

2009. 

                                                
27 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur, 7., [utvecklade] 
uppl., Carlsson, Stockholm, 2009; Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: så skapas starka idéer, budskap, form och 
innehåll i tryckta och interaktiva medier, Carlsson, Stockholm, 1998 
28 Duperray, Stéphane, Vidaling, Raphaële, Amara, Cécile, Ples, Agnieszka & Wurst, Alain-Xavier, Front page: covers of the 
twentieth century, Weidenfeld & Nicolson, London, 2003 
29 Meggs, Philip B., Type & image: the language of graphic design, John Wiley & Sons, New York, 1992 
30 Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas, Medieboken. Bild och retorik i media, 2. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2003 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet presenterar vi de teoretiska utgångpunkterna för undersökningen. Först 

introduceras den hermeneutiska forskningsprocessen och därefter den semiotiska 

bildanalysen. 

2.1	  Hermeneutik	  

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk forskningsprocess. Hermeneutik betyder 

tolkningslära. Denna teori används i våra analyser av omslagen, då de baseras på våra egna 

tolkningar. Tolkning handlar i grund och botten om att förstå vad exempelvis en text säger i 

förhållande till den frågeställning som finns. Esaiasson med flera skriver i Metodpraktikan om 

fyra faktorer som tolkningsarbetet är beroende av: frågans karaktär, tankens klarhet, valet av 

tolkningsperspektiv och avståndet mellan texten och forskaren. Ett viktigt begrepp inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen som innebär att forskaren tittar närmare på 

relationen mellan delen och helheten. Detta för att få en så fullständig förståelse för 

forskningsämnet som möjligt. Ett exempel är att forskaren först försöker förstå omslaget som 

helhet men att hen sedan går in på varje del och även försöker få förståelse för dem utifrån 

den helhet de är del av.31  

2.2	  Semiotisk	  bildanalys	  

När vi analyserat omslagsbilderna har vi använt oss av den så kallade semiotiska 

bildanalysen. Semiotik är läran om tecken och teckensystem och hur man tyder och tolkar 

dessa.32  

 

Det finns olika strategier och modeller för hur man kan genomföra en semiotisk bildanalys. 

Det man brukar göra är att studera en bild på olika nivåer. Den modellen vi använt oss av är 

den Terje Hillesund beskriver i sin bok Står det noe nytt?: innføring i analyse av aviser og 

nyheter. Han har valt att dela upp analysen i följande sex nivåer: 

 

1) Det omedelbara intrycket – Det första intrycket betraktaren får av bilden. 

2) Den denotativa nivån – En mer detaljerad beskrivning av vad bilden föreställer. 

                                                
31 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan, Nordstedts Juridik, 2012, s. 221-
223 
32 Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, 2. [utök.] uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2003, s. 115 
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3) Kompositionsnivån – Hur bilden är komponerad. Vinklar, utsnitt, ljus, färger 

kontraster och så vidare. 

4) Den konnotativa nivån – De associationer och tankar som bilden väcker hos 

betraktaren. 

5) Den ideologiska nivån – Vilka ideologiska uppfattningar bilden knyter an till. Här 

beskrivs exempelvis hur olika typer av människor och kön framställs. 

6) Bilden i kontexten – Hur bilden fungerar i sammanhanget. I vårt fall handlar det om 

vilket förhållande bilden har till det övriga omslaget.33 

 

I undersökningen har vi alltså på en övergripande nivå strävat efter att tillämpa en 

hermeneutisk forskningsprocess och samtidigt på ett mer handfast plan i det konkreta 

tolkningsarbetet av omslagsbilderna använt den semiotiska bildanalysen.  

                                                
33 Hillesund, Terje, Står det noe nytt?: innføring i analyse av aviser og nyheter, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 1994, s. 
72-76 
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3. Material och metod 

Här nedan presenteras först de tre livsstilsmagasin som undersökningen behandlar. Därefter 

introduceras de tre intervjupersonerna. Under en ny rubrik tas det sedan upp hur vi tänkt när 

vi gjort vårt urval och även problem som vi stött på i samband med detta. Denna del avslutas 

med en beskrivning av den kvalitativa analysen samt hur vi gått tillväga under själva 

analysarbetet.  

3.1	  Beskrivning	  av	  källmaterial	  

Damernas Värld 

Damernas Värld etablerades år 1940 efter en ombildning av handarbetartidningen Flitiga 

Händer från 1935. Tidningen riktade sig till en början in på mode och konsumtion.34 

Damernas Värld utkom fram till 90-talet en gång i veckan och blev därefter ett 

månadsmagasin.35 Idag utkommer tidningen med 14 nummer per år och har en upplaga på 

cirka 87 800 exemplar per nummer. Tidningen innehåller allt från mode och skönhet till 

inredning och kultur. 36 Målgruppen är kvinnor mellan 25 och 45 år.37 

 

Veckorevyn 

Veckorevyn utkom med sitt första nummer år 1935. Den har beskrivits som en folkligare och 

ungdomligare variant av Vecko-Journalen, som var en bildtidning för kvinnor. Veckorevyn 

gjordes i ett lite större format och hade mycket bilder från bland annat nöjesvärlden. År 1978 

relanserades den som en tidning endast riktad till yngre kvinnor.38 Vid millenniumskiftet 

slutade Veckorevyn att ges ut en gång i veckan och började istället komma ut cirka två gånger 

i månaden.39 Idag utkommer den 12 gånger per år och har en upplaga på cirka 34 500 

exemplar per nummer. Tidningen innehåller en blandning av mode, skönhet, relationer och 

kändisliv.40 Målgruppen är kvinnor mellan 18 och 25 år.41 
 

 

 

                                                
34 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 99 
35 http://libris.kb.se/bib/8257508?vw=full, 2012-11-12 14:28 
36 http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/MODE--SKONHET/Damernas-Varld/, 2012-11-13 14:27 
37 http://sv.wikipedia.org/wiki/Damernas_Värld, 2012-11-13 14:31 
38 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 93 
39 http://libris.kb.se/bib/3679959?vw=full, 2012-11-12 14:40 
40 http://www.bonniertidskrifter.se/varumarken/kvinna-livsstil/VeckoRevyn/, 2012-11-13 14:35 
41 http://sv.wikipedia.org/wiki/Veckorevyn, 2012-11-13 14:36 
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Femina 

Det första numret av Femina kom ut år 1944 med ledning av Anna Bråve. Deras idé var redan 

då att vara en tidning som erbjuder en blandning av mode, heminredning, mat och 

relationer.42 Femina har gått under flera olika namn under åren. Mellan 1944 och 1981 gick 

de under namnet Femina : m.m. (men på omslagen stod det endast Femina) och kom ut en 

gång i veckan.43 Mellan åren 1981 och 1996 hette de Femina Månadens magasin och utkom 

en gång i månaden, för att från 1997 endast heta Femina.44 Idag utkommer Femina med 12 

nummer per år och har en upplaga på cirka 102 700 exemplar per nummer. Den innehåller en 

blandning av mode, inredning, matlagning, hälsa med mera.45 Målgruppen är kvinnor mellan 

cirka 20 och 60 år.46 

 

Intervjupersoner 

Susanne Gellberg arbetar som Art Director på Femina. Gellberg har arbetat som AD i cirka 30 

år, varav 10 av dessa på Femina. Under 70-talet arbetade hon också några år som layoutare på 

Femina. Vi hade kontakt med Susanne Gellberg via mejl eftersom Feminas redaktion ligger i 

Helsingborg och hon föredrog det så. 

 

Vendela Nylund arbetar som Art Director på Veckorevyn där hon varit i snart två år. I totalt 

tio år har Nylund arbetat som AD. Vi gjorde intervjun med Vendela Nylund på hennes 

arbetsplats. 

 

Beatrice Hellman har i fem år arbetat som Art Director på Damernas Värld men har nu sagt 

upp sig från sin tjänst. Hellman har arbetat med formgivning sedan 2001, hon började då som 

layoutare i två år för att sedan gå över till att arbeta som AD. Vi hade kontakt med Beatrice 

Hellman via telefon eftersom hon är mammaledig. 

3.2	  Avgränsning	  och	  urval	  

I vår undersökning har vi i analysen endast fokuserat på den första sidan i tidningen, alltså 

omslaget. Vi valde att begränsa oss och studera omslagen på tre livsstilsmagasin: 

Veckorevyn, Damernas Värld och Femina. Anledningarna till varför vi valde just de här tre 

livsstilsmagasinen är eftersom de är några av de populäraste idag, de har liknande innehåll 
                                                
42 http://femina.se/om/, 2012-11-12 14:48 
43 http://libris.kb.se/bib/3411521?vw=full, 2012-11-12 14:55 
44 http://libris.kb.se/bib/3615589?vw=full, 2012-11-12 14:57 
45 http://aller.se/varumarken/magasin/femina/, 2012-11-13 14:42 
46 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 189 
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och de är bland de livsstilsmagasin som startades först här i Sverige och som fortfarande finns 

kvar i tidningshyllorna idag.  

 

Syftet med undersökningen är, som vi tidigare redovisat, att studera hur dessa tre 

livsstilsmagasins omslag har förändrats över tiden i form av layout och innehåll. Med den 

begränsade tid vi hade var det för oss omöjligt att undersöka alla omslag från det att 

tidningarna startades. Därför valde vi att börja studera ett omslag från 1952 och därefter ett 

omslag vart femte år fram tills idag, 2012. Vi började med år 1952 för att få jämna 

årsintervaller fram till 2012, och för att det samtidigt var nära det årtal då tidningarna började 

ges ut. Vi stötte dock på ett problem. Alla tidningar från Veckorevyn från 1957 var i för dåligt 

skick och lämnades inte ut. Istället valde vi att ta det år som var närmast det vi hade tänkt oss 

från början. Till slut fick det bli år 1959, vilket vi då också valde för de andra två tidskrifterna 

för att underlätta möjligheten att jämföra dem med varandra. Så urvalet blev alltså åren 1952, 

1959, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 och 2012. Detta betyder 

att vi studerat 39 olika omslag. Vi har försökt hålla oss till omslag mellan oktober och 

november för att hålla oss till höstnummer så att inga skillnader mellan årstiderna syns. Vi 

fick dock välja något omslag från augusti eftersom de andra inte fanns tillgängliga. De som vi 

valde var tidningar mellan numren 35-42 då tidningarna var veckomagasin och 9-21 då de var 

månadsmagasin47. Den stora variationen beror på att vi ville analysera de omslag som var 

mest representativa för just den tiden då tidskriften publicerades. Genom att bläddra igenom 

flera olika nummer från samma år kunde vi se så att numret vi valde inte var något form av 

specialnummer eller utmärkte sig på annat sätt. 

 

Vi har även gjort urval när vi presenterat resultatet av studien. När vi skrivit om varje omslag 

har vi valt ut det som vi tycker är utmärkande och typiskt för just det omslaget och dess 

layout. Detta gjorde vi för att det annars skulle bli för mycket text om saker som inte var 

relevant för vår frågeställning. Ett exempel på en del av omslaget som vi valt att nästan inte 

alls nämna är formen på tidningarnas logotyper. 

 

Intervjupersonerna valde vi ut med kriterierna att de jobbar eller har jobbat på någon av de 

undersökta tidningarna, samt att de brukar vara med under processen av omslagens 

                                                
47 Med månadsmagasin menar vi tidskrifter med utgivning en till två gånger per månad. 
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utformning. Därför tyckte vi att det lämpade sig bäst att intervjua respektive tidnings Art 

Director. 

3.3	  Metodval	  	  

Vi har i studien valt att använda oss av den kvalitativa analysen som metod. Det har för oss 

inneburit en noggrann granskning av omslagets olika delar och helhet. Som Esaiasson med 

flera skriver i Metodpraktikan så är ett viktigt skäl för att välja kvalitativ före kvantitativ 

metod att helheten av materialet, det centrala, antas vara något annat än summan av delarna 

(analysenheterna). Ett annat skäl är att det eftersökta innehållet ligger dolt under ytan och kan 

endast tas fram genom mer intensiv granskning.48 Det är just det vi strävat efter i vår 

undersökning. Vi tror att en mer djupgående analys med utrymme för egna tolkningar säger 

mer än vad en statistisk analys skulle kunna göra om omslagen. 

 

Som komplement till studien av omslagen har vi också valt att göra tre intervjuer. Detta för att 

få in ett annat perspektiv och då få en bättre förståelse för hur redaktionerna själva tänker när 

det gäller att formge omslag. En av intervjuerna utfördes via mejl, en via telefon samt en där 

vi träffade personen på dennes arbetsplats. När vi utförde telefonintervjun samt när vi träffade 

personen använde vi oss av den öppna intervjuformen. Den öppna intervjun ses som en fördel 

för den kvalitativa analysen då den ger möjligheter till att undersöka och genom en analys dra 

slutsatser om ett fenomens kvaliteter och betydelse.49 Det som sades under intervjuerna utgör 

data som efter bearbetning och analys gett resultat som tillförts till slutsatserna samt 

diskussionen i denna studie.50 

3.4	  Diskussion	  kring	  metod	  och	  arbetsgång	  
Tiden var för kort för att kunna göra ett större urval än det som nu har undersökts. Det kan 

vara så att vi har missat delar av omslagens utveckling just på grund av det urval vi var 

tvungna att göra. Hade vi haft mer tid hade vi studerat minst två omslag från varje år för att på 

så sätt kunna dra ännu säkrare slutsatser. 

 

Den kvalitativa analysen har varit en givande metod att använda i studien. Mycket i resultatet 

är baserat på våra egna tolkningar av omslagen. Undersökningar som denna är relativt 

                                                
48 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 210 
49 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 33-34 
50 a.a, s. 10 
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individuella och skulle någon annan välja att studera samma sak skulle kanske denne se och 

fokusera på andra saker än det vi sett och gjort. Vår uppfattning är dock att de viktigaste 

resultaten, alltså förändringarna i utvecklingen skulle vara i princip densamma oavsett vem 

som utför undersökningen.  

 

Vi har som tidigare nämnt stött på en del mindre problem under arbetets gång. Men 

problemen har gått att lösa och undersökningen har hela tiden gått smidigt framåt. Det har för 

oss varit en fördel att arbeta två med studien, då vi ibland har olika uppfattningar kan vi 

diskutera med varandra och komma fram till en gemensam lösning. Dessutom är det en fördel 

att vara två, då risken för att missa viktiga saker i analysen blir betydligt mindre eftersom allt 

vi gjort dubbelkollats av båda parter. 

3.5	  Tillvägagångssätt	  	  

Vi formulerade egna analysfrågor utifrån litteratur om kvalitativ forskning. Vi analyserade 

även ett omslag genom en pilotstudie för att planera hur vi skulle gå till väga i analysen. Den 

erfarenhet vi fick av pilotstudien ligger till grund för hur vi utformat våra analysfrågor och för 

vår uppfattning om hur lång tid det skulle ta att genomföra varje analys. De analysfrågor som 

vi använde i vår studie finns i bilaga 2. Själva undersökningen av de 39 omslagen från åren 

1952 till 2012 gjordes på Kungliga biblioteket i Stockholm där de har ett tidskriftsarkiv. 

Bilder på alla analyserade omslag finns i bilaga 1. Samtliga analyserade omslag har gåtts 

igenom flera gånger. 
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4. Resultat 

Här nedan presenteras resultatet av studien. Först beskrivs det kort om omslagen i kronologisk 

ordning, tidning för tidning. Det som presenteras är det vi ansett som mest relevant och 

utmärkande för varje enskilt omslag. Därefter följer en sammanfattning av hela utvecklingen. 

Efter det kommer delen där de tre livsstilsmagasinen jämförs med varandra. Resultatdelen 

avslutas sedan med intervjuerna med tre Art Directors, en från varje tidskrift.  
 

4.1	  Veckorevyn	  

4.1.1	  1952-‐	  nummer	  41,	  Alice	  Babs	  gånger	  fyra	  
Bilden är det viktigaste på omslaget. I det här fallet har man valt att sätta ihop fyra bilder på 

skådespelerskan och jazzsångerskan Alice Babs till en. Bilden är direkt sammankopplad med 

den enda puff som finns på omslaget. Puffen handlar om att Alice Babs sjunger fyrstämmigt 

med sig själv i sin nya film, därför består omslagsbilden av fyra närbilder på en sjungande 

Alice Babs. Detta är ett exempel på att en bild alltid förekommer i ett sammanhang och att det 

är sammanhanget som avgör hur vi sedan tolkar bilden. Läser man inte puffen har man kanske 

svårt att direkt koppla vem det är på bilden och varför bilden ser ut som den gör.51 

Bakgrunden på omslaget är svart och färgen på puff och logotyp är röd/orange. 

4.1.2	  1959-‐	  nummer	  41,	  May-‐Britt	  Nilsson	  i	  förföriska	  poser	  
Även på det här omslaget är det bilden som tar störst plats och ska locka läsare. På omslaget 

är det två helbilder på skådespelerskan May-Britt Nilsson. Hon har på sig svarta underkläder 

och ett rött strumpeband på ena benet. Hennes kroppsspråk är förföriskt och hon tittar direkt 

in i kameran. Färgen på bakgrunden är i en ljusblå ton vilket är ett exempel på en kall färg.52 

 

Det finns två puffar på omslaget. Respektive puff är placerad i närheten av en bild, den puffen 

som är närmast en av bilderna på May-Britt handlar dock inte om henne men det gör den 

andra puffen som är placerad lite längre bort. Puffarna på omslaget är svarta och kontrasten 

mellan den ljusa bakgrundsfärgen och den mörka färgen på puffarna gör att det blir lättare att 

läsa.53 

                                                
51 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 281; Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas, 
Medieboken. Bild och retorik i media, 2. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2003, s. 29;  Bo, Effektiv visuell kommunikation: om 
nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur, 7., [utvecklade] uppl., Carlsson, Stockholm, 2009, s. 172 
52 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: så skapas starka idéer, budskap, form och innehåll i tryckta och 
interaktiva medier, Carlsson, Stockholm, 1998, s. 226 
53 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 250 
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4.1.3	  1962-‐	  nummer	  41,	  Gunnel	  Broström	  i	  leopardmönstrad	  klänning	  
Det är fortfarande bilden som är viktigast på omslaget. På bilden syns skådespelerskan 

Gunnel Broström som ler och ser in i kameran. Hennes kroppsspråk är avslappnat och 

färgerna i bilden hjälper till att förstärka den varma och lugna känslan. Bilden är en halvbild 

och den är tagen rakt framifrån.  
 

Det finns en puff på omslaget och den handlar om just Gunnel Broström. Färgen på puffen är 

vit mot en svart bakgrund vilket gör den tydlig och lättläst.  

4.1.4	  1967-‐	  nummer	  41,	  gravid	  Christina	  Schollin	  med	  sina	  två	  barn	  
Nu har designen av omslaget ändrats och puffarna gjorts mer synliga samtidigt som bilden fått 

mindre utrymme. Bilden täcker lite mer än hälften av omslaget, resterande del tas upp av en 

röd platta som är vänsterställd och sträcker sig från toppen på omslaget till botten. Plattan 

innehåller logotypen och två puffar. En puff handlar om kungligheter och den är också den 

största puffen på omslaget. Den andra puffen handlar om kvinnan på omslagsbilden.  

 

Bilden är en helbild och visar en leende gravid kvinna med sina två små barn. De står på en 

grusväg ute i en trädgård där äppelträd växer. Kvinnan på omslaget heter Christina Schollin 

och hon är skådespelerska, precis som kvinnorna på de tidigare nämnda omslagen. 

4.1.5	  1972-‐	  nummer	  41,	  ABBA-‐Benny	  och	  Anni-‐Frid	  ”Frida”	  	  
Det här omslaget är layoutat på ungefär samma sätt som omslaget från 1967. Bilden får också 

här mindre plats då en limegrön platta tar upp en tredjedel av omslaget. Plattan innehåller en 

stor puff samt en mindre bild, båda handlar om Anita Lindblom, schlagersångerska och 

skådespelerska. ABBAs Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad, som också kallas Frida, 

pryder omslagsbilden. Både den bilden och den mindre är fotograferade utomhus.  

 

Förutom puffen i den limegröna plattan finns det ytterligare en puff på omslaget. Den handlar 

om paret på omslagsbilden och är placerad i närheten av den. Av de två puffar som finns på 

omslaget är den ena helt vit och den andra både vit och svart. Man har valt att blanda både 

sans-serifer med serifer och man har också strukit under delar i en av puffarna.  

4.1.6	  1977-‐	  nummer	  40,	  ABBA-‐Frida	  i	  närbild	  
Det är en helt ny design på omslaget i form av färger och logotyp. Omslagsbilden får 

fortfarande ganska stor plats men plattan med puffar samt en mindre bild är ännu kvar och tar 
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upp cirka en tredjedel av omslaget. Plattan är helt vit och sticker då inte ut som färgplattor 

annars gör. De tre puffar som finns är svarta och placerade mot den vita plattan. Puffarna 

handlar om mode, tips på hur du kan bli av med din blyghet och kändisen på omslagsbilden. 

Man har i puffarna blandat sans-serifer med serifer och även fetstil med normal. Man har 

också strukit under en del av en puff, i samma puff har man också blandat versaler och 

gemena bokstäver.  

 

Det finns två bilder på omslaget, en mindre halvbild på en man som kramar om två stövlar 

och en större bild som är en närbild på sångerskan Anni-Frid ”Frida” Lyngstad från ABBA. 

Den mindre bilden är svartvit och den andra i färg. Den mindre bilden samt puffen som hör 

till är inramade med en svart ram samtidigt som omslagsbilden är beskuren så att den endast 

täcker två tredjedelar av omslaget, detta gör att omslaget delas upp i olika delar. Omslaget 

som helhet ger ett ganska rörigt intryck. Det är svårt att se att de olika delarna på omslaget 

faktiskt hör ihop.   

4.1.7	  1982-‐	  nummer	  41,	  kvinna	  i	  röd	  klänning	  gör	  en	  lekfull	  pose	  
Lekfullt är det som gäller på det här omslaget, både bland puffar och bild. På omslagsbilden 

kan vi se en ung kvinna i röd klänning och nätstrumpbyxor som står med huvudet mellan 

benen och blinkar med ena ögat åt betraktaren. Bilden är vänd upp och ned så kvinnans fötter 

hamnar vid logotypen. Det finns tre puffar och varje puff är inramad i en ruta med olika 

färger, det är gult, rosa och blått. Två av puffarna är också vridna så de ligger snett. 

Slagkraftiga kombinationer av text och bild i intresseväckande, kontrastrika former och färger 

drar till sig blickar, vid dessa kombinationer stiger uppmärksamhetsgraden.54 Puffarna handlar 

om horoskop, mode och en kändis.   

 

Det finns ytterligare en bild på omslaget. Den visar ABBAs Benny Andersson som kör runt 

på en barnvagn, bilden ser ut att vara smygfotograferad och passar inte riktigt med det övriga 

på omslaget.  

4.1.8	  1987-‐	  nummer	  41,	  lättklädd	  kvinna	  poserar	  
Puffarna börjar ta mer och mer plats. På det här omslaget finns det fem olika puffar i färgerna 

blå, svart, vit och grön, de är skrivna i sans-serifer och versaler. Puffarna handlar främst om 

kändisar men också om mode, kroppen och relationer. Två av de här puffarna är direkt 

                                                
54 Bo, Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur, 7., [utvecklade] uppl., 
Carlsson, Stockholm, 2009, s. 96 
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kopplade till kvinnorna på de tre bilderna som finns på omslaget. Omslagsbilden är en 

halvbild på en kvinna i svart sport-bh och höga svarta trosor. De två mindre bilderna visar 

modellen och skådespelerskan Brigitte Nielsen. Bakgrunden på omslaget är vit.  

4.1.9	  1992-‐	  nummer	  40,	  närbild	  på	  kvinna	  i	  lutande	  pose	  
Bilden får på det här omslaget störst plats. Det är en närbild på en kvinna som lutar sig in i 

bilden från vänster, bilden täcker hela omslaget. Kvinnan är ung, hon har direkt ögonkontakt 

med läsaren och hon ler.   

 

Det finns tre puffar på omslaget, en handlar om sex, en annan om skönhet och den sista är en 

reklampuff för ett smycke. Puffen om skönhet är dragarpuff. De här puffarna skiljer sig 

mycket från varandra då de är i olika färger och storlek. Färgerna på texterna är ljusgul, 

limegrön och vit. Två av puffarna är också inramade i varsin ruta, den ena är limegrön och 

den andra röd. Till reklampuffen finns också en liten bild på en ung kvinna som visar upp 

smycket.  

4.1.10	  1997-‐	  nummer	  41,	  poserande	  kvinna	  i	  rosa	  magtröja	  
Som accentfärg på det här omslaget har man valt neonrosa. Denna färg finns på logotypen, på 

några av puffarna men också som en del av bakgrunden.  

 

På omslaget finns det fem bilder. En stor bild som är själva omslagsbilden, det är en halvbild 

som visar en ung smal kvinna med rosa magtröja och svarta byxor. Hon tittar direkt på 

betraktaren och putar med läpparna. De andra fyra bilderna är mycket små närbilder på 

kändisar och modeller, de här bilderna hör ihop med två av de sex puffar som finns på 

omslaget. Puffarna handlar om skönhet, sex, film och en kändis. En puff listar också Sveriges 

snyggaste killar. Puffarna är alla i olika färger, storlek och typsnitt. Detta är alltså ett gott 

exempel på när man använt sig av ett kontrastrikt arrangemang.55 Man blandar sans-serifer 

med serifer och versaler med gemena bokstäver. Färgerna på puffarna är svart, neonrosa, 

senapsgul, ljusblå och vit. I de flesta av puffarna har vissa delar markerats med en svart eller 

vit ram men det finns också färgplattor i ljusblått, senapsgult och svart bakom några av 

puffarna.  

                                                
55 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: så skapas starka idéer, budskap, form och innehåll i tryckta och 
interaktiva medier, Carlsson, Stockholm, 1998, s. 110 
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4.1.11	  2002-‐	  nummer	  21,	  leende	  Victoria	  Beckham	  	  
Här har man också valt en utstickande accentfärg, i detta fall orange. Denna färg används i 

logotypen och i några av puffarna. Andra färger på puffarna är rosa, grön, svart och vit. Det 

finns åtta puffar på det här omslaget och de handlar om karriär, relationer, skönhet, mode, 

kändisar, tävling och tips på hur du undviker det så kallade ”toaplumset”. Puffen om skönhet 

är dragarpuff på omslaget. Alla är skrivna i sans-serifer men i vissa puffar blandas versaler 

och gemena bokstäver.  

 

Omslagsbilden är en närbild som visar en leende Victoria Beckham, popsångerska och 

modedesigner mot en helt vit bakgrund. Det finns ytterligare tre små bilder på omslaget som 

alla hör ihop med en puff.  På de mindre bilderna kan vi se sångaren Brolle Jr och en före och 

efter bild på en kvinna som fått en ny frisyr.  

4.1.12	  2007-‐	  nummer	  21,	  poserande	  Oksana	  Wilhelmsson	  
Här är det verkligen puffarna som ska synas mycket. Det är tio puffar på omslaget och i 

princip varje puff har olika färgkombinationer och storlek. Färgerna man valt är lila, rosa, vit, 

gul och svart. I puffarna blandas versaler och gemena bokstäver, dock är alla puffar skrivna i 

sans-serif. Färgplattor runt vissa puffar är också något som finns på omslaget. Plattorna finns i 

de flesta former – runda, fyrkantiga och rektangulära.  

 

Omslagsbilden är en halvbild och visar en poserande Oksana Wilhelmsson, modell och 

fotbollsfru. Bakgrunden skimrar i lila. Det finns också små inklippta bilder på tre väskor, 

dessa bilder hör ihop med en puff som ligger precis under.  

4.1.13	  2012-‐	  nummer	  10,	  Caroline	  Winberg	  i	  sittande	  pose	  
Det ska vara så många puffar som möjligt på omslaget, precis som omslagen från 2002 och 

2007. På det här omslaget är det åtta puffar i olika storlekar, färgkombinationer och typsnitt. 

Man använder främst typsnitt med sans-serifer men också serifer, kursiv och script. Färgerna 

som används är röd, gul, svart och vit. Färgplattor bakom några av puffarna används också 

här. Puffarna handlar om skönhet, kändisar, mat, hälsa, mode, relationer och kroppen.  

 

Omslagsbilden visar Caroline Winberg, modell i en hukande pose. Hon har direkt 

ögonkontakt med betraktaren och ler. Bakgrunden är ljusgul.  
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4.1.14	  Sammanfattning	  av	  Veckorevyns	  utveckling	  
Veckorevyn har utvecklats mycket mellan åren 1952 och 2012. Under de tidigare åren var det 

främst bilderna som skulle locka läsare. De flesta omslagsbilder som vi undersökt under 50- 

till och med 80-talet skiljer sig en del från de omslagsbilder vi kan se i Veckorevyn idag. 

Bilderna kunde då visa en och samma kvinna i fler olika poser eller en man och en kvinna i 

samma bild. Detta kan vi inte se på de mer moderna omslagen, då dessa endast brukar visa en 

ung och smal kvinna.  

 

Något som också förändrats under de åren vi undersökt är antalet bilder på omslagen. Från 

70-talet och fram till idag har det på nästan varje omslag funnits någon eller några mindre 

bilder utöver den stora omslagsbilden. De mindre bilderna föreställer både män och kvinnor 

men också produkter som exempelvis väskor.  

 

Personerna på bilderna har genom åren främst varit kändisar. Under 50- och 60-talet var det 

kvinnliga skådespelerskor på omslagen. De följande två studerade omslagen pryddes av 

artister men därefter var det fyra omslag med helt vanliga kvinnor som poserade på 

omslagsbilden. De allra senaste omslagen har dock visat både utländska och svenska kvinnor 

som varit mer eller mindre kända.  

 

Puffarna har gått från att endast vara en tillhörighet till omslagsbilden till att visa i princip allt 

som tidningen innehåller. Från 50-talet till början av 70-talet var det endast en eller två puffar 

på omslaget. Under 90-talet och fram till 2012 finns det istället mellan 6 och 10 puffar på 

omslaget. Puffarna från de tidiga omslagen handlade främst om personporträtt, intervjuer och 

reportage om personen/personerna på omslagsbilden. De mer moderna omslagen innehåller 

puffar som främst handlar om mode och skönhet (hud, smink och hår). Är det en kändis på 

omslaget finns det alltid en puff som handlar om den personen.  

 

Färg och form på puffarna har ganska snabbt ändrats genom åren. På de allra tidigaste 

omslagen är puffarna skrivna i sans-serifer och endast enstaka färger på puffarna används. 

Redan under 60-talet börjar puffarna försiktigt ändras. Det används fler färger och man börjar 

även blanda olika typsnitt och storlek på texten. På 80-talet börjar färgplattorna runt puffarna 

användas och fram tills idag används de i olika former och färger på nästan varje omslag. 
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4.2	  Damernas	  Värld	  

4.2.1	  1952-‐	  nummer	  41,	  kvinna	  i	  blå	  klänning	  och	  röd	  sjal	  	  
Fokus på det här omslaget är bilden, som ser arrangerad och välgenomtänkt ut. Den föreställer 

en kvinna som sitter eller står lutad mot ett bord eller liknande. Hon är uppklädd och 

välsminkad. Kvinnan har inte ögonkontakt med betraktaren utan tittar istället snett åt höger, 

hon ser självsäker och lite förnäm ut. Färgerna i bilden är dova och främst blåaktiga. 

 

Det finns endast en puff på omslaget. Den ligger diskret i högra hörnet. Den är svart och står i 

en serif. Puffen hänvisar till tidningens blomkalender och har inget med bilden att göra. 

4.2.2	  1959-‐	  nummer	  39,	  dam	  i	  grön	  kofta	  
Även här får bilden mest plats. Det är en närbild på en något äldre kvinna, som ler försiktigt 

och tittar in i kameran. Färgerna på kvinnan är varma och gulaktiga, medan bakgrund är 

mörk. Kvinnan är välsminkad och stylad på ett festligt sätt med en grön kofta samt stora 

örhängen.  

 

Det finns två puffar som är inramade i plattor. Den ena ligger längst ner i en vit, lång platta 

med svart text. Den handlar om mode för hundar. Den andra puffen ligger i en mörkgrå ruta 

en bit upp till höger med vit text. Den handlar om kändismode. Texten i puffarna är på det här 

omslaget väldigt liten. 

4.2.3	  1962-‐	  nummer	  39,	  kvinna	  med	  hårtork	  	  
Nu satsar man på mer färg på omslaget. Logotypen står i rosa och orange och puffen i en 

matchande rosa färg. Puffen är stor och står i en sans-serif. Den handlar om en tävling där 

man kan vinna en hårtork. 

 

Den här puffen är väl anknuten till bilden som föreställer en kvinna som sitter med huvudet i 

en stor hårtork. Bilden är skuren från axlarna och uppåt och man skymtar endast hennes rosa-

vita blus eller klänning. Bilden är fotograferad snett framifrån, kvinnan ler och tittar in i 

kameran. Färgerna i bilden är gulaktiga och varma. 

4.2.4	  1967-‐	  nummer	  39,	  Jackies	  syster	  ler	  
På det här omslaget är det en närbild på en kvinna som omskrivs som Jackies syster, hennes 

riktiga namn får vi inte reda på. Vi får dock reda på att kvinnan är skådespelerska genom att 

bläddra i tidningen. Hon ler och kollar in i kameran. Håret ser lite rufsigt ut, som om det har 
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blåst en del. På de grönaktiga färgerna och solljuset syns det att hon befinner sig utomhus. 

Bilden utstrålar lycka. 

 

På omslaget finns en puff i vita och feta sans-serifer. Puffen handlar om ett reportage om just 

kvinnan på bilden.  

4.2.5	  1972-‐	  nummer	  39,	  kvinna	  med	  körsbärsmotiv	  på	  tröjan	  
På det här omslaget syns puffarna betydligt mer än tidigare. Det är två stora puffar, i svart 

respektive vitt. De står i feta serifer och handlar om mode och inredning. Båda puffar är precis 

lika stora. 

 

Bilden föreställer en medelålders kvinna i halvbild. Hon ler och sitter lutad från vänster till 

höger. Hon är klädd i en vit tröja med röda körsbär som motiv. Färgerna i bilden är rödaktiga 

och varma. Bakgrunden på omslaget är svart. Färger kan upplevas olika tunga och i det här 

fallet ger färgerna svart, vitt och rött ett ganska tungt intryck.56 

4.2.6	  1977-‐	  nummer	  41,	  kvinna	  med	  stort	  yvigt	  hår	  
På det här omslaget händer det mycket på en gång. Puffarna har blivit fler och fått ännu mer 

plats. Det är fyra puffar som ligger i olika plattor som går snett över hela omslaget på den 

nedre halvan. Plattorna är i färgerna rosa, grönt och två gula nyanser, som ses som typiska 

glada färger.57 Typsnittet är en fet, lekfull sans-serif och teckenstorleken är stor. Puffarna 

handlar om skönhet, hälsa/mat, mode och en kändis. 

 

Bilden är svartvit, fast i en mer brunaktig ton. Det är en halvbild som föreställer en glad 

kvinna i stort och yvigt hår. Av den varmare jackan som skymtar bakom puffarna och 

solljuset att döma så befinner sig kvinnan utomhus. Bilden tillsammans med de färgglada 

puffarna ger ett glatt och lekfullt intryck. 

4.2.7	  1982-‐	  nummer	  39,	  stor	  dragarpuff	  om	  frisyrer	  	  
Både antalet färger och puffar har nu skalats ner en aning. Dock får puffarna fortfarande 

väldigt stor plats. På det här omslaget är dragarpuffen längst ner större än logotypen. Totalt är 

det två puffar, som handlar om mode och skönhet. De står i sans-serifer och endast i versaler. 

                                                
56 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: så skapas starka idéer, budskap, form och innehåll i tryckta och 
interaktiva medier, Carlsson, Stockholm, 1998, s. 226 
57 Beaumont, Michael, Type & colour, Phaidon, Oxford, 1987, s. 90 
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De är båda vita, men dragarpuffen innehåller också mindre ord i rosa, som har placerats inuti 

större bokstäver på ett lekfullt sätt. 

 

Bilden föreställer en ung kvinna som är festligt stylad. Det är en närbild på ansiktet som är 

lutat lite åt höger. Hennes guldiga detaljer och det gulaktiga ljuset får bilden att kännas varm 

och glamourös. 

4.2.8	  1987-‐	  nummer	  35,	  kvinna	  i	  lekfull	  pose	  iklädd	  endast	  rött	  
Puffarna blir fler och fler. På det här omslaget är det tre ganska stora puffar som handlar om 

hälsa, mode och skönhet. Puffen om skönhet är dragarpuff på omslaget. Alla puffar är vita 

och skrivna i sans-serifer. I varje puff har man blandat versaler och gemena bokstäver och 

också skapat asymmetri genom att ha en ojämn marginal i varje puff. Detta är ett tydligt 

exempel på ett asymmetriskt arrangemang som skapar livfullhet.58 

 

Omslagsbilden är färgstark och livlig. Det är en halvbild på en ung kvinna i en lekfull pose, 

kvinnan är helt klädd i rött och har direkt ögonkontakt med betraktaren.  

4.2.9	  1992-‐	  nummer	  10,	  vitklädd	  kvinna	  och	  rosa	  puffar	  
Omslaget är ljust och fräscht. Bakgrunden är vit samtidigt som kvinnan på omslagsbilden bär 

en vit skjorta. Bilden är en halvbild på kvinnan som ler och ser in i kameran. 

 

Det finns fyra puffar på omslaget. De handlar om inredning, skönhet, resor och mode. 

Dragarpuffen handlar om mode och är skriven i en serif samt med gemena bokstäver. De tre 

andra puffarna ser nästan precis likadana ut, de är skrivna i sans-serifer och man har också 

blandat versaler och gemena bokstäver. Färgerna som använts i puffarna är svart och rosa. 

Den ljusa bakgrunden och de rosa puffarna ger en feminin känsla.59 

4.2.10	  1997-‐	  nummer	  9,	  kvinna	  med	  långt	  rött	  hår	  och	  röd	  klänning	  	  
Puffarna får nu ännu mer plats och man använder också fler färger både i puffar och bild. Det 

finns fem puffar som handlar om kändisar, mode, kroppen och relationer. Puffen om mode är 

den som är dragarpuff på omslaget. Alla puffar är skrivna i sans-serifer men man har i några 

fall blandat versaler och gemena bokstäver samt fetstil och normal. Man har också skapat 

                                                
58 Beaumont, Michael, Type & colour, Phaidon, Oxford, 1987, s. 110; Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: om 
nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur, 7., [utvecklade] uppl., Carlsson, Stockholm, 2009, s. 140 
59 Beaumont, Michael, Type & colour, Phaidon, Oxford, 1987, s. 82 
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asymmetri i alla puffarna genom att ha ojämn marginal. Färgerna på puffarna är orange, vitt, 

gult och svart.  

 

Omslagsbilden är en halvbild på en ung leende kvinna som ser rakt in i kameran. Hon har 

långt rött hår, röda läppar och röd klänning. Bakgrunden på omslaget är isigt blå.  

4.2.11	  2002-‐	  nummer	  10,	  logotyp	  och	  puffar	  i	  guld	  	  
Antalet puffar fortsätter att öka. På det här omslaget är det sju olika stora puffar. De handlar 

om mode, inredning, skönhet, mat, en kändis och hur man avslöjar en psykopat. Dragarpuffen 

på omslaget handlar om mode och den tar upp nästan hälften av hela omslaget. Alla puffar är 

skrivna i sans-serifer och i de allra flesta puffar har man valt att använda både versaler och 

gemena bokstäver. En något annorlunda färg som använts på det här omslaget är guld. Den 

färgen finns i logotypen och i några av puffarna. Andra färger som använts är vit, gul, orange 

och svart. 

 

En halvbild på en ung kvinna som ser rakt in i betraktarens ögon är det som vi kan se på 

omslagsbilden. Bilden ser ut att vara tagen utomhus med en sjö eller liknande som bakgrund.  

4.2.12	  2007-‐	  nummer	  10,	  blond	  kvinna	  och	  lila	  puffar	  
Det här omslaget är mycket likt omslaget från 2002 både i antal puffar och layout. Det är sju 

puffar som handlar om en politiker, litteratur, hälsa, mode, skönhet och relationer. 

Dragarpuffen handlar om mode och tar upp en relativt stor del av omslaget. Alla puffar 

förutom just dragarpuffen och en mindre puff är vänsterställda och ligger precis under 

varandra. Puffarna är främst skrivna i sans-serifer men vi kan också hitta script i dragarpuffen. 

Man blandar också fetstil med normal i några av puffarna. Färgerna som används är lila, rosa 

och vit.  

 

Omslagsbilden är en halvbild på en ung kvinna som har direkt ögonkontakt med betraktaren. 

Kvinnan har på sig bruna, rosa och beiga kläder vilket passar bra ihop med den beiga 

bakgrunden.  

4.2.13	  2012-‐	  nummer	  10,	  blond	  kvinna	  och	  stor	  grön	  dragarpuff	  
På det här omslaget är det sex puffar som handlar om mode, relationer och astrologi. 

Dragarpuffen på omslaget handlar om mode. I två av puffarna har man valt att använda både 

serifer och sans-serifer, i resterande puffar används endast sans-serifer. I alla sex puffar 
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blandas versaler och gemena bokstäver. I dragarpuffen har man skapat asymmetri genom att 

orden inte har jämn marginal. Färgerna på puffarna är svart, vit och grön. Det finns också en 

rund och grön färgplatta runt en puff.  

 

På omslagsbilden kan vi se en ung kvinna som blickar rätt in i kameran. Bilden är en halvbild 

där man ser kvinnans axlar och den vita kofta som hon har på sig.  Bilden ser ut att vara tagen 

utomhus vid en sjö eller liknande, färgerna i bakgrunden är ljusblå och mörkgrön. Den klarblå 

bakgrunden med den gröna puffen ger en fräsch känsla.60  

4.2.14	  Sammanfattning	  av	  Damernas	  Världs	  utveckling	  
Under åren 1952 till 2012 har Damernas Värld utvecklats i en stadig takt. Fram till år 1972 

var det främst bilden på omslaget som skulle dra till sig blickarna från potentiella köpare. Det 

har genom åren endast varit kvinnor, både yngre och lite äldre, på omslagsbilderna som vi 

undersökt. De har oftast varit okända modeller enligt vår bedömning, med undantag för 

omslaget från 1967 som pryddes av en skådespelerska. Miljöer och bildutsnitt har varierat 

med åren. Genomgående har omslagsmodellen fått vara mer eller mindre centrerad i bilden, 

antingen utomhus eller inomhus. Det var vanligast att man under 50- och 60-talet 

fotograferade modellerna i närbild för att under 70-talet övergå i halvbild. 

 

Fram till år 1972 fanns det endast en till två puffar på omslagen. Men under de följande åren 

som vi undersökt blev puffarna fler. De började mer och mer dela uppmärksamheten med 

omslagsbilderna för att på de senare omslagen nästan vara de som betraktaren ser först. Under 

50- och 60-talet var puffarna små och främst skrivna i svart eller vitt. Under 70-talet började 

puffarna bli större och man började också använda plattor i färgglada färger runt puffarna. 

Därefter skalade man ner på användningen av färgplattor och istället började man blanda olika 

färger, typsnitt och storlek på puffarna. På 80-talet började de stora dragarpuffarna användas. 

Genom åren har dragarpuffen alltid placerats längst ned på omslaget, oftast går den hela 

vägen från vänster till höger men i de tidigare omslagen kunde den också placeras antingen 

till höger eller vänster.  

 
Under 50- och 60-talet kunde den enda puffen som fanns handla om lite vad som helst. Från 

tidningens blomkalender, till mode eller en tävling. Från och med 70-talet blev det en större 

blandning där mode och skönhet var ständigt återkommande inslag, varvat med bland annat 

                                                
60 Beaumont, Michael, Type & colour, Phaidon, Oxford, 1987, s. 84 
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inredning, hälsa och olika reportage. Av alla dragarpuffar att döma så är det mode som är det 

största och viktigaste i Damernas Värld. 

4.3	  Femina	  	  

4.3.1	  1952-‐	  nummer	  41,	  ammande	  kvinna	  	  
Omslagsbilden är på det här numret tecknad. Just den här tecknade bilden försöker efterlikna 

det naturliga utseendet av två personer vid specifika ljusförhållanden. Detta kallar Philip B. 

Meggs för representation.61 Bilden täcker inte hela omslaget, utan har en tjock grön ram runt 

om. På omslaget finns det också en stor puff, skrivet i en smal serif, inramat i en gul ruta. Det 

är svårt att fostra barn, står det. Samtidigt visar bilden en lycklig mamma, med en snäll och 

lugn bebis. Bild och text säger i det här fallet lite emot varandra trots att det är tydligt att de 

hör ihop.  

 

Längst ner på omslaget finns två puffar till, som står ytterst litet i vit text. De skapar en 

väldigt diskret känsla mot den gröna bakgrunden. Dessa puffar är inte meningen att de ska ta 

plats och synas. Istället har man valt att fokusera på just barnuppfostran i det här numret. 

Färgerna är dova och kalla. Den blå och gröna färgen ger känslor av lugn. 

4.3.2	  1959-‐	  nummer	  41,	  gående	  kvinna	  i	  beige	  kappa	  
På det här omslaget är det ett fotografi på en gående kvinna i helbild. Hon befinner sig på en 

liten gata eller innergård. Denna bild är tagen utomhus, och består av främst bruna och beiga 

färger.  

 

Det finns tre puffar, som alla är i vitt och i versaler. En av dem handlar om mode, medan de 

andra två handlar om tävlingar. Puffarna har ingen jämn marginal, utan orden ligger lite kors 

och tvärs, de skapar alltså asymmetri.  

 

Det här omslaget är ett exempel på när kontrasten mellan text och bakgrundston inte är 

tillräckligt stor. De vita puffarna på den bruna bakgrunden blir svårlästa. 62 

                                                
61 Meggs, Philip B., Type & image: the language of graphic design, John Wiley & Sons, New York, 1992, s. 19 
62 Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, 2. [utök.] uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2003, s. 217 
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4.3.3	  1962-‐	  nummer	  39,	  kvinna	  i	  blå	  hatt	  
På det här omslaget får puffarna mer plats än tidigare. Det är en lång puff om en tävling och 

en under som hänvisar till tidningens hustru-skola. De är markerade i en ram och står i bruna 

serifer.  

 

Omslagsbilden föreställer en kvinna i närbild. Hon är klädd i blå hatt och vad som ser ut att 

vara en blå jacka. Hon är placerad till vänster bredvid puffarna och tittar intensivt in i 

kameran. Bakgrunden är grumligt vit och färgerna i bilden är varma, men dova. 

4.3.4	  1967-‐	  nummer	  39,	  två	  kvinnor	  på	  en	  klippa	  
Här börjar man gå ifrån de dova färgerna och mer klara färger börjar användas. Puffarna är 

dock fortfarande få och tar lite plats. Även på det här omslaget är puffarna vita. Det är en puff 

om mode och en om film. 

 

På bilden är det två kvinnor, klädda i vitt respektive rött, som sitter hukade på en klippa vid 

havet. 

4.3.5	  1972-‐	  nummer	  42,	  gapande	  kvinna	  och	  glada	  färger	  
I jämförelse med tidigare omslag, ser det här omslaget annorlunda ut. Här har man lämnat det 

diskreta och sparsmakade och övergått till ett mer färgglatt och skrikande omslag. Nu består 

omslaget av fem puffar med blandat innehåll. Det är både mode, inredning, hälsa, mat och 

litteratur. De fem puffarna, som är placerade längs vänstersidan är alla inramade i plattor med 

olika färg och form. Även typsnittet ser mer lekfullt ut.  

 

Omslagsbilden föreställer en kvinna i halvbild, som genom hennes gapande ansiktsuttryck 

också bidrar till den mer lekfulla stämningen. Hon har på sig en ljusblå kappa och en färgglad 

hatt.  

4.3.6	  1977-‐	  nummer	  40,	  kvinna	  i	  naturen	  
Det första man ser är den stora rosa logotypen, som har gått från de tidigare tunna 

bokstäverna till mer kraftiga och markanta. Layouten är lite renare än tidigare omslag. Nu 

finns det tre puffar, en av dessa är en dragarpuff som står snett över hela omslaget i rosa. En 

sådan här extra stor puff börjar nu användas i större utsträckning. De två resterande puffarna 

är vita och fetstilta. Puffarna är en blandning av mode, inredning och intervju.  
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Bilden är tagen utomhus och föreställer en glad kvinna som ser ut att vara på promenad ute i 

naturen. Färgerna är varma. 

4.3.7	  1982-‐	  nummer	  11,	  festklädd	  kvinna	  och	  man	  	  
Omslagsbilden föreställer en man och en kvinna i halvbild mot en svart bakgrund. De ler och 

mannen står bakom kvinnan och håller handen runt hennes arm. De är festligt klädda. 

Färgerna är varma och ljuset är starkt och riktat mot modellerna. 

 

Puffarna är alla vita, feta och kursiva. Till skillnad mot tidigare har man nu börjat använda 

sans-serifer i puffarna. Det är fem puffar på omslaget som handlar om mode, mat och 

inredning. Den stora dragarpuffen som går snett över hela förklarar att numret är ett 

festnummer. 

4.3.8	  1987-‐	  nummer	  10,	  kvinna	  klädd	  i	  vit	  polotröja	  
Bilden får stor plats på det här omslaget. Den föreställer en kvinna i halvbild som har huvudet 

på sned, ler och ser direkt in i kameran. Kvinnan har på sig en vit polotröja och stora 

örhängen. Färgerna i bilden är varma och klara. 

 

Omslaget består av fyra puffar. De handlar om hälsa, mat och konst. Dragarpuffen på 

omslaget handlar om mode. Här har man kombinerat vitt, gult, grönt och rött och lagt tjocka 

linjer under varje puff. Linjerna används på det här omslaget både funktionellt och 

dekorativt.63  

4.3.9	  1992-‐	  nummer	  10,	  kvinna	  i	  vit	  hatt	  och	  guldsmycken	  
Även på det här omslaget får bilden stor plats. Bilden föreställer åter igen en kvinna i halvbild 

som ler. Kvinnan är moget klädd, med många gulddetaljer som ger känslan av lyx. Färgerna 

är gulaktiga och varma. 

 

Omslaget består av fyra puffar, varav en dragarpuff om mode. De andra tre handlar om mat, 

historia och hälsa/skönhet. De är vita och ligger mot en grå bakgrund, vilket gör att de ser 

diskreta ut då de också är lika stora. Det som är annorlunda med detta omslag är att det finns 

ytterligare fyra puffar på en extra flik som man kan vika bort. Dessa puffar är röda och vita. 

De handlar om mat, inredning och hälsa/skönhet. 

                                                
63 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 299 



 30 

4.3.10	  1997-‐	  nummer	  10,	  kvinna	  står	  lutad	  mot	  en	  vägg	  	  
Det som skiljer det här omslaget från tidigare omslag är antalet puffar. På det här omslaget är 

det åtta puffar. Det är även lite mer variation i storlek än tidigare. Färgerna på puffarna är 

främst svart, men vitt och gult förekommer också. Puffarna är mestadels skrivna i feta sans-

serifer. Puffarna på det här omslaget handlar om skönhet, relationer, mode, mat, litteratur, sex 

och hälsa.  

 

Bilden föreställer en leende kvinna i halvbild, som står lutad mot en vägg. Hon är klädd i en 

vardaglig skjorta, nästan lite pyjamasliknande. Hon ser inte lika väl stylad ut som vi många 

gånger sett på omslagsmodeller.  

4.3.11	  2002-‐	  nummer	  10,	  kvinna	  med	  röd	  polotröja	  
Istället för många puffar så är de på det här omslaget några färre, dock är de större än på 

tidigare omslag. Det är även mer kontraster i teckenstorlek i puffarna. Det är två puffar om 

skönhet, en om inredning, en om mode och en om karriär. 

 

Den orangea bakgrundsfärgen och kvinnans röda tröja gör detta till ett typiskt exempel på 

varmt omslag.64 Det är en halvbild där kvinnan står i profil, lutad åt höger. Däremot är 

ansiktet vridet mot kameran. Hon ler stort och ser direkt på betraktaren.  

4.3.12	  2007-‐	  nummer	  10,	  kvinna	  med	  händerna	  i	  midjan	  
Det här omslaget har en större dynamik och asymmetri än tidigare. Det krävs en viss 

fokusering för att kunna bedöma vilka puffar som hör ihop och inte. Kontrasterna i puffarna 

har blivit ytterligare lite tydligare. Nu är det ännu större skillnader i färger, tjocklek och 

storlek mellan puffarna. Dragarpuffen är på det här omslaget större än på de tidigare 

undersökta. Puffarna är i rött, vitt, svart, rosa och grönt. Det är sju stycken puffar, varav två 

handlar om mode, en om mat, en om skönhet, en om hälsa, en om inredning och en om 

litteratur.  

 

Omslagsbilden är en halvbild på en poserande kvinna i röd jacka. Händerna i midjan 

kombinerat med leendet och blicken ger ett självsäkert intryck. Den röda färgen utstrålar 

värme. 

                                                
64 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: så skapas starka idéer, budskap, form och innehåll i tryckta och 
interaktiva medier, Carlsson, Stockholm, 1998, s. 226 
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4.3.13	  2012-‐	  nummer	  10,	  kvinna	  i	  herrmode	  	  
Nu har omslaget återigen skalats ner en aning. Puffarna är placerade runt bilden som är i 

mitten. De har i det här numret använt sig av färgade plattor bakom tre av puffarna, vilket inte 

var lika vanligt tidigare. Totalt är det sex puffar som handlar om mode, mat, skönhet, 

litteratur, hälsa och inredning. Färgerna på puffarna är svart och vitt, med plattor i rosa och 

orange. Kontrasten i textstorlek är här inte lika stor som tidigare. Här är det främst 

dragarpuffen som utmärker sig. 

 

Bilden är en vanlig centrerad halvbild på en leende kvinna med volymöst hår och kläder som 

ser ut att vara något herrinspirerande med skjorta, kavaj och slarvigt knuten fluga runt halsen. 

Bakgrunden är vit och neutral. 

4.3.14	  Sammanfattning	  av	  Feminas	  utveckling	  
Feminas omslag har genomgått stora förändringar sedan 1952. På 50- och 60-talet kunde 

omslagsbilderna föreställa lite allt möjligt. Det var inte bara fotografier, utan tecknade bilder 

förekom också. Trots att de omslagen vi undersökt endast föreställt kvinnor så finns det en hel 

del exempel på omslag som inte innehåller någon människa alls. Till exempel så kunde 

omslagsbilden föreställa mat. Färgerna i bilderna brukade oftast vara ganska dova till en 

början för att med tiden bli allt mera klara och färgglada. Fram till och med 70-talet kunde 

också miljöer, vinklar och utsnitt variera mycket. Det kunde vara allt från två sittande kvinnor 

ute på en klippa vid havet till en poserande kvinna i inomhusmiljö. 

 

Ungefär vid 80-talet började omslagsbilderna bli allt mer lika de vi är vana att se idag. Det var 

då det började med att ha en leende kvinna i halvbild, oftast centrerad i bilden med en 

enfärgad bakgrund. Precis som de omslag vi oftast ser idag. Ibland förekom undantag, som 

exempelvis 1982 då det var både en man och kvinna på omslaget. Utifrån vad vi kunde 

bedöma så brukar modellerna inte vara kända. 

 

Puffarna har gått från att vara någon enstaka och diskret till runt sex stycken som tar mycket 

plats. I början stod de oftast i serifer, och började få mer utrymme och mer färg på 70-talet. 

Vid 80-talet började man sedan mer och mer använda sans-serifer. Från och med slutet av 90-

talet så låg alltid puffarna längs en sida, med dragarpuffen stort längst ner. Därefter blev det 

fler puffar som också placerades på båda sidor om bilden. På 2000-talet började blev 

puffarnas utseende variera mer med fler färger och större kontraster. 
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Under 50- och 60-talet var det vanligt att puffen eller puffarna handlade om familj, mat eller 

någon tävling, men även mode var redan då ett återkommande inslag. Sedan 70-talet då 

puffarna började bli några fler, breddades utbudet. Oftast handlade de om mode, mat, hälsa, 

kultur och inredning. Från och med 90-talet ungefär började det också handla om skönhet i 

allt större utsträckning. Från början kändes innehållet mer riktat till den typiska hemmafrun, 

med tips för henne. Idag handlar det mer om utseende och välmående.  

4.4	  Jämförelse	  av	  tidskrifterna	  

Det finns tydliga likheter mellan samtliga tidningar när det gäller antal puffar. De alla börjar 

under 50- och 60-talet med ett fåtal eller en enstaka, för att under åren öka. Dock har antalet 

puffar gått lite upp och ner fram till ungefär de senaste 10-15 åren då man börjat bli 

konsekvent med puffantalet, som ligger mellan 6-10 stycken beroende på tidning. 

Veckorevyn har några fler än Damernas Värld och Femina. Gemensamt för alla tidningar var 

att puffarna var som flest, på de omslag som vi undersökte, från år 2007.  

 

Samtliga tidningar placerar idag sina puffar längs båda sidorna om bilden. Detta var något 

som Damernas Värld och Femina började med vid slutet av 90-talet medan Veckorevyn 

började formge omslag på detta sätt redan på 80-talet. 

 

Alla har idag tydliga och stora dragarpuffar, vilket man verkar ha börjat med under olika 

tidsperioder. Här var Femina först, följt av Damernas och sedan Veckorevyn, av våra 

undersökta omslag att döma. Damernas Värld har på i princip varje omslag en väldigt stor 

dragarpuff som i vissa fall kan ta upp en tredjedel av hela omslaget. Detta är något som skiljer 

sig från Veckorevyn och Femina som har betydligt mindre dragarpuffar.  

 

Puffarnas utseende var under 50- och 60-talet oftast diskreta och enkla på samtliga omslag. 

Oftast stod de i en färg och samma typsnitt. Ungefär vid 70-talet så började alla använda olika 

färgkombinationer. Genomgående så har dock Veckorevyn varit lite mer vågad och lekfull än 

de andra två. De har nästan alltid haft fler färgkombinationer och större variationer i puffarnas 

utseende.  

 



 33 

Något som är gemensamt för alla tidningar är dock att seriferna var vanligast till en början, 

medan det idag mest är sans-serifer vi ser. Det är även vanligt att de idag varierar sans-

seriferna med enstaka ord eller puffar i kursiv.  

 

När det gäller puffarnas innehåll så finns det flest likheter mellan Damernas Värld och 

Femina. De båda tidningarna kunde främst under 50- och 60-talet ha väldigt varierande 

puffar, men som alltid kändes riktat till den lite mer modemedvetna hemmafrun. Veckorevyns 

puffar handlade däremot nästan alltid om människor och var mer inriktat till kvinnor i 

allmänhet som gillar att läsa lite längre texter om andra människor och deras livsöden. 

Gemensamt för tidningarna är att de alla utvecklades till att mer och mer handla om utseende i 

form av mode, hälsa och skönhet. Sedan Veckorevyn blev en mer ungdomlig tidning har detta 

också märkts på deras puffar. Veckorevyn fokuserar ytterligare lite mer på utseendet än de 

andra två, samt annat som ungdomar är intresserade av: relationer, sex och kändisar till 

exempel. Både Damernas Värld och Femina kan istället innehålla exempelvis inredning och 

kultur som oftast intresserar en lite äldre målgrupp. 

 

När det gäller omslagsbilder så är det även här flest likheter mellan Femina och Damernas 

Värld. Eftersom deras målgrupp är ungefär samma så har deras omslag alltid haft en liknande 

ton. Oftast är det den glada och mogna kvinnan som får stå som omslagsmodell. Veckorevyn 

sticker ut genom att ha mer varierade och vågade bilder. De har genom åren experimenterat 

mycket mer med både motiv (personer), bildutsnitt och vinklar. Dessutom så är Veckorevyn 

den enda tidningen som nästan alltid har någon form av kändis på omslagen. 

Något de alla har gemensamt är att oavsett hur många eller vilka personer som pryder 

omslagen så är det alltid någon som tittar in i kameran. Ett undantag är dock år 1952 då det 

faktiskt inte var någon av personerna som tittade in kameran. En annan tydlig likhet är den 

stora dominansen av kvinnor på omslagen. Har det varit en man på omslaget så har det alltid 

varit en kvinna också. Kvinnorna har genomgående varit smala med undantag för en gravid 

kvinna på ett omslag av Veckorevyn. På de omslag där endast ansiktet syns är det också svårt 

att avgöra. 

Med åren verkar utseendet bli desto viktigare för samtliga tidningar. Under det senaste 

årtiondet är det tydligt att man försökt sträva efter modeller som inte är allt för gamla och som 

i de flestas ögon skulle betraktas som snygg eller vacker. Bilderna känns mer genomtänka, 
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arrangerade och mycket mer stylade idag än tidigare. 

Gemensamt för alla tidningarna är att de alla tre brukade variera miljön i bilderna. Bilderna 

kunde fotograferas lite var stans, både inomhus och utomhus. Från ungefär 80-talet började de 

sedan i allt större utsträckning fotografera omslagsbilderna i studio. Dock framgår det från de 

intervjuer vi gjort att man ibland fotograferar utomhus även idag, vilket endast syns på 

Damernas Världs omslag från 2012. 

4.5	  Intervjuer	  med	  tre	  AD	  från	  de	  undersökta	  tidningarna	  	  

Den här delen av uppsatsen är ett komplement till analyserna av omslagen. Vi har intervjuat 

Susanne Gellberg Art Director på Femina, Vendela Nylund Art Director på Veckorevyn samt 

Beatrice Hellman före detta Art Director på Damernas Värld. Resultatet av intervjuerna 

redovisas tematiskt utifrån de frågor vi ställde under intervjutillfällena. Genomgående har vi 

valt att referera det väsentliga utifrån de svar vi fick i en löpande text. Samtliga svar finns 

utskrivna i sin helhet och sparade. I texten är några ord satta i citattecken vilket innebär att det 

är intervjupersonens egna uttryck.  

 

Signaler och intryck av omslagen 

Susanne Gellberg menar att generellt sett så är de viktigaste signalerna för Feminas omslag 

värme, glädje och en ”vill ha”-känsla. Något som också Beatrice Hellman säger är viktigt för 

Damernas Värld. Hellman trycker framför allt även på orden igenkänning och identifikation. 

Att modellerna då ser friska och hälsosamma ut, och inte är för smala är därför viktigt. Men 

även att omslaget ger ett trendigt intryck.  

 

Vendela Nylund tycker att omslagsbilden på Veckorevyn är jätteviktig för vilket intryck 

omslaget ger. Hon vill att Veckorevyn ska ge ett äkta och trovärdigt intryck, samtidigt som 

det ska kännas lyxigt och trendigt. 

 

Omslagsbilderna 

Bilden menar samtliga intervjuade personer är bland det viktigaste för omslaget. På Damernas 

Värld har man tydliga riktlinjer för hur bilden ska se ut, menar Beatrice Hellman. Bilderna 

planeras av Art Directorn, chefredaktören och fotografen tillsammans. Ungefär hälften av 

omslagsbilderna under ett år tas i studio och hälften tas på resor som brukar göras varje 
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säsong. Bilderna som tas under resorna brukar vara mer fria och planeras av fotografer och 

stylister på plats.  

 

Som Vendela Nylund på Veckorevyn berättar så planeras bilderna noggrant på särskilda 

omslagsmöten. De brukar variera utsnitt och miljöer. Det är vanligt att man planerar bilden 

utifrån vad som kommer vara den så kallade extrasäljaren, det vill säga den present som följer 

med i numret. Är det till exempel en mascara så vill de helst ha en närbild så att modellens 

ögonfransar syns. Bilderna ska kännas öppna och trovärdiga och inte för ”posiga” (vilket 

betyder att modellens kroppsställning är arrangerad). Sedan ett tag tillbaka har man därför valt 

att endast ha svenska kändisar på omslaget och struntar helt i inköpta bilder på exempelvis 

Hollywoodkändisar.  

 

På Femina har man en fotograf som tar nästan alla Feminas omslagsbilder. Susanne Gellberg 

tycker detta är en fördel då hon och fotografen kan diskutera exakt vad de vill ha inför varje 

nummer. Miljön brukar variera, om bilden tas i studio eller ute beror på årstiden. Även 

utsnittet varierar från omslag till omslag.  

 

Puffarna 

På samtliga tidningar brukar det som ska bli puffar bestämmas av chefredaktör och Art 

Director tillsammans. Vad som blir puffar beror på innehållet och vad som är värt att lyfta 

fram. Vendela Nylund tillägger också att på Veckorevyn försöker de alltid få med någon puff 

för varje område i tidningen så att allt täcks. Beatrice Hellman förklarar att på Damernas 

Värld planeras innehållet för alla nummer långt i förväg, så många ämnen är sedan långt 

tillbaka förbestämda.  

 

På både Femina och Damernas Värld är det vanligast att man har en puff om mode eller 

trender som dragarpuff. På Veckorevyn varierar det däremot mer beroende på vilket ämne i 

tidningen som väger tyngst men oftast får extrasäljaren stor plats.  

 

När det gäller antal puffar så talar framför allt Beatrice Hellman och Susanne Gellberg för att 

det ökade antalet beror på den ökade konkurrensen. Idag vill man vända sig till så många som 

möjligt och därför är många puffar nödvändig. Vendela Nylund tror även hon på 

resonemanget om den ökade konkurrensen, men menar också på att många puffar är 

nödvändigt för att folk vill ha en så tydlig och konkret bild av tidningens innehåll som 
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möjligt. De alla tycker personligen att det ska vara ganska många puffar, åtminstone på deras 

respektive tidningar. Susanne Gellberg på Femina menar dock på att det kan vara väldigt 

utmanande och lite av en mardröm för en Art Director att försöka få alla olika puffar att passa 

in på omslaget. Men både Vendela Nylund och Beatrice Hellman tycker att antalet puffar som 

är idag är nödvändigt, och att det funkar bra. 

 

Färgen på puffarna varierar mycket och anpassas ofta efter bilden. På Damernas Värld och 

Veckorevyn har man som standard att max använda tre färger. Vendela Nylund poängterar att 

en viktig aspekt i färgvalet är vad som syns i tidningshyllan. På Damernas Värld har man 

sedan ett antal år tillbaka valt att alltid ha logotypen i vitt utan undantag, just för att man ska 

känna igen tidningen lättare. Femina har knallrosa som standardfärg men den används inte 

alltid.  

 

Typsnitten på puffarna brukar vara ett fåtal olika som alltid används. På Femina har man haft 

samma typsnitt sedan långt tillbaka. Ibland varieras det med någon skrivstil när det passar, 

vilket även Veckorevyn och Damernas Värld brukar göra. Vendela Nylund på Veckorevyn 

tycker det är viktigt att typsnittet är tydligt, men att det ändå kan spegla innehållet. 

 

Konkurrensen 

För att möta konkurrensen tycker Beatrice Hellman att det är viktigast för Damernas Värld att 

vara konsekvent, så att man skapar just den här igenkänningen hos läsarna. Annars är det 

också viktigt att ha kunskaper om exempelvis ögonrörelse och det bästa sättet att placera 

puffar på. Det gäller även att ha en tro på sitt eget omslag och lyfta fram det man tror säljer 

bäst. En harmoni i färger samt variation i storleksgrad är också viktiga faktorer för att skapa 

ett säljande omslag. 

 

Susanne Gellberg förklarar att man på Femina brukar studera sina konkurrenter noggrant. 

Samtidigt menar hon att det är viktigt för dem att behålla deras egen stil och Feminas unika 

bildspråk. Samtidigt som man vill förvalta Feminas gamla varumärke så vill man utveckla 

tidningen med hjälp av små, små förändringar. 

 

Vendela Nylund tycker att omslagsbilden och då främst modellens blick är något som är 

jätteviktigt för att ett omslag ska sälja. Extrasäljaren kombinerad med plasten runt tidningen 
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menar hon bidrar mycket till att många väljer just Veckorevyn. Det gör att tidningen känns 

extra lyxig. 

 

Framtida omslag 

Varken Susanne Gellberg eller Beatrice Hellman tror på några drastiska förändringar av 

omslagens form inom den närmaste framtiden. Gellberg tror däremot att webben kommer få 

en allt större betydelse. Hellman förklarar att anledningen till att hon inte tror att några stora 

förändringar kommer ske är på grund av det nuvarande dåliga klimatet för 

papperstidningarna. Det gör att ingen vågar göra några stora förändringar eftersom det 

nuvarande formatet fortfarande fungerar.  

 

Vendela Nylund tror inte heller hon på några drastiska förändringar. Dock kan hon tänka sig 

att det i framtiden kan bli ännu fler puffar. Eventuellt genom att placera text även på 

tidningens baksida eller på plasten i Veckorevyns fall. 
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5. Slutsats och diskussion  

I det här avsnittet besvaras först frågeställningarna. Vi kommer inte att besvara vår 

huvudfrågeställning då vi anser att den besvaras genom våra delfrågor. I slutet av det här 

avsnittet diskuteras resultatet.  

5.1	  Slutsats	  	  

Vilken utveckling kan vi se hos respektive tidskrift: Veckorevyns, Damernas Världs 

samt Feminas omslags form och innehåll mellan åren 1952 till 2012? 

Veckorevyns bilder har förändrats en hel del under de undersökta åren. De tidiga 

omslagsbilderna kunde visa samma kvinna i två olika poser, en man och en kvinna som håller 

om varandra eller en gravid kvinna med sina två små barn. Dessa bilder skulle vi inte kunna 

se på Veckorevyns omslag idag. Under de senare åren är det endast unga, smala och kända 

kvinnor som pryder omslagen.  

 

På Veckorevyns omslag har det från och med 70-talet inte bara funnits en bild utan också en 

eller flera mindre bilder. Dessa bilder föreställer både kvinnor och män men också produkter 

så som exempelvis väskor.  

 

Puffarna har under de undersökta åren ökat i antal. Under 50- och början av 70-talet var det 

endast en max två puffar på omslaget. Därefter ökade de i antal och på omslagen från 2012 

kan det vara upp till 10 olika puffar.  

 

Puffarna har också utvecklats i innehåll. Fanns det endast en puff på omslaget var den alltid 

direkt kopplad till omslagsbilden. När puffarna sedan ökade i antal började också puffarna 

handla om andra saker så som exempelvis mode och skönhet som på de senare omslagen är 

två av de populäraste ämnena att ha som puffar. Puffarna på de tidiga omslagen var endast 

skrivna i sans-serifer och man använde endast en max två färger på omslaget. Under 60-talet 

började puffarnas form ändras och man började istället använda fler typsnitt, olika storlekar 

och färger på texten.  

 

Damernas Världs bilder har inte genomgått några stora förändringar. Ålder på modell, miljön 

och bildutsnitt har varierat något, men vi kan inte se några stora förändringar på de omslagen 

vi undersökt.  
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Puffarna har däremot utvecklats en hel del under de undersökta åren. Fram till 70-talet var det 

endast en eller två puffar på omslagen. Därefter ökade de i antal. Det var också under 70-talet 

som man gick över från att ha enstaka färger, storlek och typsnitt på puffarna till att ha större 

puffar i olika typsnitt och storlekar. Damernas Värld har idag inte lika många puffar som 

exempelvis Veckorevyn men de har däremot en mycket större dragarpuff som tar upp stora 

delar av omslaget.  

 

Under 50- och 60-talet kunde den enda puffen som fanns handla om lite vad som helst. Från 

tidningens blomkalender, till mode eller en tävling. Under 70-talet blev det en större 

blandning där mode och skönhet var ständigt återkommande ämnen blandat med bland annat 

inredning, hälsa och olika typer av reportage. Puffarna på de senare omslagen handlar främst 

om mode.  

 

Feminas omslagsbilder kunde på 50- och 60-talet föreställa lite allt möjligt. De omslag vi 

undersökt har endast föreställt kvinnor men det finns exempel på omslag under den här tiden 

som inte innehåller någon människa alls. Istället kunde omslagsbilden föreställa mat. Bilderna 

var inte heller bara fotografier utan kunde också vara tecknade bilder. 

 

Under 80-talet började omslagsbilderna bli allt mer lika de bilder vi är vana att se på 

omslagen idag. Det man kunde se var en leende kvinna i halvbild, oftast centrerad i bilden 

med en enfärgad bakgrund.  

 

Puffarna har gått från att vara någon enstaka till cirka sex stycken på omslaget. I början stod 

de oftast i serifer och började få mer utrymme och mer färg på 70-talet. Vid 80-talet började 

man sedan mer och mer använda sans-serifer för att på de senare omslagen i princip endast 

använda just sans-serifer. Under 2000-talet började puffarnas utseende variera mer med ännu 

fler färger och större kontraster.  

 

Under 50- och 60-talet var det vanligt att puffarna handlade om familj, mat, mode eller någon 

tävling. Sedan 70-talet då puffarna började bli några fler, breddades utbudet. Oftast handlade 

puffarna om mode, mat, hälsa, kultur och inredning. Under 90-talet började puffarna också 

handla om skönhet i allt större utsträckning.  
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Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre tidningarna? 

När det gäller puffarna på omslagen så finns det tydliga likheter både gällande antal och 

utseende. Samtliga tre tidskrifter börjar med en enstaka eller ett fåtal puffar som var enkla och 

diskreta. Oftast användes endast ett typsnitt och en och samma färg. Alla tidningar ökar sedan 

i antal puffar och i kombinationer av färg och typsnitt. Veckorevyn skiljer sig dock en del 

genom att vara lite mer lekfull och vågad än de andra två. Veckorevyn är också den tidningen 

som ökat mest i antal puffar och har idag några fler puffar än de andra två. 

 

Femina och Damernas Värld har mest gemensamt när det gäller puffarnas innehåll. Deras 

innehåll kändes till en början mer riktad till den mer modemedvetna hemmafrun, medan 

Veckorevyn mest hade puffar om människor och kändes mer riktad till kvinnor som gillar att 

läsa lite längre texter. Samtliga tidningar får mer utseendeinriktade puffar med åren. 

Veckorevyns puffar handlar även lite mer om kropp och utseende än de andra två eftersom 

Veckorevyn har en yngre målgrupp. 

 

Veckorevyn sticker också ut när det gäller bilderna på omslaget. Även där har de varit mer 

vågade och mer varierande än de andra två. De är också den enda av tidningarna som oftast 

har någon form av kändis på omslagen. Damernas Värld och Femina har oftast den en glad 

och mogen kvinna som omslagsmodell. 

 

Gemensamt för tidningarna är att det nästan genomgående är smala kvinnor på omslagen, 

samt att omslagsbilderna med åren känts mer och mer genomtänkta och arrangerade. 

Modellerna på dagens omslag är alltid väl stylade och skulle betraktas som snygga eller 

vackra enligt de flesta. Oftast ler de och ser in i kameran. 

5.2	  Diskussion	  	  

Mycket har hänt med livsstilsmagasinens omslag under dessa 60 undersökta år. Inte minst har 

vi kunnat se den här konvergensen mot omslag med liknande utformning och ett större antal 

puffar. Både vi själva och de Art Directors vi pratat med tror att en av de största orsakerna till 

att utvecklingen gått åt det håll det har gjort beror på den förändrade konkurrenssituationen i 

tidskriftsbranschen, inte minst när det gäller livsstilsmagasinen för kvinnor. Förr var 

konkurrenssituationen inte alls likadan. Ett omslag kunde sälja på bara sitt namn, och var en 
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blandning av konst och en marknadsföringsprodukt.65 Under de senaste tio åren har det varit 

viktigare än någonsin för tidskrifter att sälja, vilket både Jais-Nielsen och Duperray/Vidaling 

tydligt poängterar är omslagens främsta uppgift.66 Och eftersom man genom åren har märkt 

vad som säljer bäst så vill ingen av tidningarna använda sig av någon annan strategi än den 

som ger bäst säljresultat. Som Jais-Nielsen skriver: 

 

”Livsstilsmagasinen är mycket lyhörda för vad som säljer, marknad går i vissa fall 

före moral: – Det är som bantning. Vi försöker att inte ha det, men bantning säljer 

tyvärr, kan det heta.” 

 

Omslag som pryds av en glad tjej med ögonkontakt och som har många puffar verkar helt 

enkelt vara det som säljer bäst. Sedan har de ju på så sätt också byggt upp en 

igenkänningsfaktor hos läsarna. Många är vi vanemänniskor och skulle läsarna en dag mötas 

av ett Veckorevyn-omslag med en man på omslaget och med mörk bakgrund skulle de helt 

enkelt inte tycka att det kändes som Veckorevyn. Antagligen skulle de då heller inte vilja 

köpa det numret. Med andra ord handlar omslagens utformning om att leva upp till både vad 

läsarna vill ha men och även vad de förväntar sig. 

 

De skillnader vi kunde se mellan de olika omslagen beror antagligen främst på skillnaden 

mellan målgrupperna. Att Veckorevyn skiljde sig mest ifrån de andra två tidningarna beror 

helt enkelt på att deras målgrupp är yngre, och de anpassar då sina omslag till vad de vill ha 

och förväntar sig. 

 

Vidare kan det finnas andra förklaringar till varför tidningarna förändrats på de sätten de 

gjort. En viktig förutsättning för dagens formgivare är tillgången till dator och en bra 

programvara. Det var inte förrän under 80–90-talet tidningar började använda den här 

digitaliserade formen av formgivning och layout.67 Med andra ord hade man tidigare inte de 

funktioner och stöd man idag har tack vare de avancerade programvarorna man jobbar i. Så en 

viss del av förändringarna skulle kunna förklaras av digitaliseringen. 

 

                                                
65 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 22; Duperray, Stéphane, Vidaling, Raphaële, Amara, 
Cécile, Ples, Agnieszka & Wurst, Alain-Xavier, Front page: covers of the twentieth century, Weidenfeld & Nicolson, 
London, 2003, s. 4 
66 a.a, s. 18; s. 4 
67 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 124 
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Därför är en rimlig spekulation också att nya och fler utbildningar inom grafisk design och 

formgivning är en bidragande faktor till förändrade omslag. När digitaliseringen tog fart 

behövdes bättre kompetens i form av utbildning och fler resurser på tidningarna, samtidigt 

som det behövdes folk som visste hur man skulle leva upp till den ökade konkurrensen. 

 

Förutom förändringar på marknaden och i tekniken så genomgår ett samhälle alltid en 

utveckling i normer och trender. Detta är förstås också en viktig orsak till omslagens 

utveckling. För att ta ett exempel så kanske den typiska 30-åriga kvinnan för sextio år sedan 

var mest intresserad av familj och hushåll medan den 30-åriga kvinnan idag hellre skulle läsa 

om hälsa och karriär. På så sätt har antagligen tidningarna hela tiden anpassat sig efter 

målgruppen och vad de vill ha. Ett av de viktigaste resultaten vi kom fram till var ju just att 

tidningarna blivit mer utseendeinriktade, både när det gäller puffarnas innehåll och 

omslagsmodellernas utseende. Precis som vi nämnt tidigare så beror detta antagligen på att 

det säljer bättre. Mode, hälsa, skönhet är viktigt för kvinnor. Sedan skulle man kunna ställa 

sig frågan vem det är som skapar dessa ideal i samhället? Är det verkligen tidningarna som 

anpassar sig efter sina läsare eller är det tvärt om? Någonstans måste ju dessa ideal om det 

perfekta utseendet växt fram. Och antagligen har inte kvinnorna själva fått dessa idéer från 

första början. Hur ett ideal föds går att spekulera i och diskutera länge. Men det vi tror är att 

när en idé föds så är det främst medierna som får dessa idéer att växa och så småningom bilda 

ett ideal, som sedan förstärks ytterligare av läsare och konsumenter som följer detta ideal. 

 

Precis som vi kom även Nathalie Wänblad i sin studie fram till att puffarna blivit allt mer 

utseende– och kroppsinriktade. Wänblads resultat visar också att den typiska 

omslagsmodellen oftast är påklädd, poserar, ler och tittar in i kameran, vilket var ett mönster 

även vi kunde se på våra undersökta omslag. Hon kom även fram till att det nästan alltid är 

kändisar på de omslag hon undersökte. 68 Eftersom hon undersökte FRIDA, SOLO och 

Veckorevyn så skiljer sig hennes studie såklart från vår en del. Men när det gäller Veckorevyn 

så stämmer det att det brukar vara kändisar på omslagen, medan Femina och Damernas 

Världs omslagsmodeller istället nästan alltid är okända. Maria Melles undersökning visade 

även den att det fanns en tydlig likhet mellan modellernas utseende och poser, och att de alltid 

är smala69, vilket stärker det vi kommit fram till ytterligare. Dock undersöker Maria Melle 

                                                
68 Wänblad, Nathalie, Bli ditt ultimata du!: Om tre tjejtidningars textpuffar och omslag, [Elektronisk resurs], Södertörns 
högskola, C-uppsats, Stockholm, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-15903 
69 Melle, Maria, Omslagsbilden: En kvalitativ innehållsanalys av modemagasins omslag, [Elektronisk resurs], Högskolan i 
Jönköping, C-uppsats, Jönköping, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7845 
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endast tidsperioden 2006–2008. Både i Maria Melles och Nathalie Wänblads undersökning 

kommer de fram till att mode var bland det vanligaste ämnet bland puffarna, vilket även vi 

kunnat se som ett tydligt mönster under i princip hela vår undersökta tidsperiod. 

 

Jais–Nielsen menar att tidningsmakare tycker att det ska vara så många puffar som möjligt på 

omslaget, för då känner läsaren att hen får mycket för pengarna.70 Detta stämmer bra in på vår 

undersökning där åtminstone omslagen från det senaste årtiondet innehåller många puffar. 

Däremot påpekar Jais-Nielsen också att Art Directorn och de flesta andra med någon form av 

designutbildning inte finner de typiska storsäljande omslagen med många puffar särskilt 

snygga ur ett designperspektiv.71 Många formgivare föredrar sannolikt renare omslag, menar 

hon. Detta höll dock inte de Art Directors vi intervjuade med om. De tyckte att de tidskrifter 

där de arbetar behöver fler puffar och att det ändå ser bra ut. Susanne Gellberg, Art Director 

på Femina, nämnde likväl att många puffar kan vara något av en mardröm för en formgivare.  

 

Ett annat tydligt mönster vi har fått fram i vår undersökning är att puffarna inte bara ökat i 

antal, utan även i kontraster, både när det gäller färg, form och storlek. Detta kan förklaras av 

Bo Bergström som poängterar att kontraster är en viktig del för att skapa en dynamisk och 

spännande form, samt för att hjälpa betraktaren in i det grafiska arrangemanget.72 Även Jais-

Nielsen betonar kontrasten som en viktig funktion för att skapa dynamik och väcka 

uppmärksamhet.73   

5.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  

Eftersom vi hade begränsat med tid när vi gjorde den här undersökningen så var vi tvungna att 

göra ett mindre urval. Det skulle då vara intressant att i en ny studie undersöka samtliga 

omslag under de 60 undersökta åren. 

 

Något som också blev tydligt för oss under arbetet av studien var att de som arbetar som Art 

Director och layoutare på de tre tidskrifter som vi undersökte, endast är kvinnor. Det skulle då 

vara intressant att i en studie jämföra könsfördelningen av formgivare på de kvinnliga samt 

manliga livsstilsmagasinens redaktioner. Är det främst män som arbetar med layout på 

                                                
70  Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 30 
71 a.a, s. 22 
72 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: så skapas starka idéer, budskap, form och innehåll i tryckta och 
interaktiva medier, Carlsson, Stockholm, 1998, s. 172 
73 Jais-Nielsen, Eva, Tidskriftsdesign, Ordfront, Stockholm, 2004, s. 248 
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manliga livsstilsmagasin? Hur tänker manliga respektive kvinnliga formgivare?  

 

Vidare skulle det också vara intressant att göra en liknande undersökning med andra typer av 

tidskrifter för att studera om även dem utvecklats på samma sätt. 

 

Vi har i denna undersökning inte täckt alla de olika aspekter som skulle kunna räknas in när 

man ska undersöka omslagens utveckling, utan mest fokuserat på formgivningen. Därför vore 

det intressant att göra en liknande undersökning där även andra aspekter undersöks såsom 

språk, etnicitet, genus, material, tryckteknik för att bara nämna några exempel. 

5.4	  Slutord	  

Vi vill avsluta den här uppsatsen med att säga att den här undersökningen har varit mycket 

givande och lärorik. Dessutom vill vi tacka vår handledare Jan-Olof Gullö för all stöd och 

rådgivning under arbetets gång. Ett stort tack vill vi också ge till Susanne Gellberg, Beatrice 

Hellman och Vendela Nylund som ställde upp på intervjuer och därmed bidrog till en viktig 

del i vår undersökning. Slutligen vill vi tacka våra opponenter och vår examinator för deras 

korrläsning och goda råd till förbättringar av uppsatsen.  
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Bilaga 2 
 
Analysfrågor 
 
Logotypen 

• Färg? 
• Placering? 
• Storlek? 
• Utseende? Tjocklek? Serifer eller sans-serifer?  

 
Puffar 

• Antal? 
• Placering? 
• Färger? Vilka? Vad ger de för intryck och känslor? 
• Typsnitt? Olika? Hur många? Serifer eller sans-serifer? Skillnader i teckenstorlek? 

Tjocklek?  
• Finns en dragarpuff? Vad handlar den om? 
• Vad handlar de andra puffarna om? (Mode, skönhet, hälsa, sex- och relationer, 

kändisar, ”case”/intervju från verkligheten, astrologi, inredning, mat etc.) 
• Vilket ämne handlar det mest om på det här omslaget? 

 
Bild 

• Omedelbart intryck. Vad är det vi konkret ser? Vilken stämning och vilka signaler 
sänder bilden ut? Tecknat eller fotografi? 

 
• Denotativ nivå. Vad föreställer bilden? Människor? Vilka? Vad är i för- respektive 

bakgrunden?  
 

• Kompositionsnivå. Komposition – perspektiv, avstånd, kameravinkel? Hur är motivet 
placerat? Färger? Ljus/skuggor? Kontraster – både i ljus och mellan olika element 
(exempelvis personer), det vill säga är något element mer framhävt än något annat? 
Typ av bild – porträtt, modellporträtt eller händelsebild? Arrangerad? Storlek – täcker 
den hela omslaget? 

 
• Konnotativ nivå. Associationer och tankar av bilden? Om person på omslaget – vilka 

associationer väcks till denne? Tilltalande eller neutral? Känslointryck?  
 

• Ideologisk nivå. Vilka ideologiska uppfattningar knyter bilden an till? Hänvisar bilden 
till stereotyper i samhället? Hur framställs kvinnorna/männen? Hur blir olika typer av 
människor, exempelvis kändisar framställda?  

 
• Bilden i kontexten. Förhållande till övriga omslaget? 

 
Helhet 

• Stämmer innehållet överens med det som står på omslaget? 
• Följer de gestaltningslagarna? Närhet? Likhet? Slutenhet?  
• Konsekvens och mönster? I till exempel färgval och typsnitt? 
• Hur ser det ut inuti tidningen? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


