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Engelsk titel: A new magazine with a specific orientation from STARK Magasin – 
The development of a graphic template for a magazine with a specific orientation 
from STARK Magasin, and a discussion about how the magazine could be remade 
to an electronic format. 

 

Abstract 
The goal with this project was to develop a graphic template for a new magazine 
about running, STARK Löpning. Besides the looks of the graphic elements, 
sections in the magazine would be developed. Finally, a discussion is made about 
how the magazine can be remade into an electronic format. 

Content analyses has been made regarding magazines with both a main and a 
specific orientation, to review the graphic relationship between them. A content 
analysis regarding a competing magazine about running was also made. 

An unstructured interview was done with Art Director Petrus Iggström, to find 
out his way of working when he creates new graphic templates for magazines. 

The discussion concerning the electronic format was done based on previous 
research in the subject. 

The graphic relationship between main and specific magazines turned out to not 
be significant, they had few similarities. It was often showed that elements 
regarding the magazines’ identity had been changed, for example text fonts. This 
could be because the specific magazines are sighted towards a different target 
audience than the main magazine, and therefor wants an identity of its own. 

It’s an easy process to remake the magazines STARK Magasin and STARK Löpning 
into an electronic format, but none of the services that were looked closely upon 
in this essay were fitting for both passive and active readers. Nor did the services 
have a good enough browsing feature. For example, if the reader wants to read 
an article that was advertised on the cover page, it was not possible to go directly 
to the article from the cover. 
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Sammanfattning 
Målet med projektet var att ta fram en grafisk mall till den nya specialtidskriften 
STARK Löpning. Förutom de grafiska elementens utseende skulle även olika 
sektioner i tidskriften tas fram. Slutligen hålls en diskuterande del om hur 
tidskriften kan göras om till e-format. 

Innehållsanalyser har gjorts på tidskrifter där det finns en huvud- och 
specialtidskrift, för att undersöka det grafiska sambandet mellan dem. Det 
gjordes även en innehållsanalys på en konkurrerande tidskrift med 
löparinriktning. 

En ostrukturerad intervju hölls med Art Directorn Petrus Iggström för att ta reda 
på hur han arbetar när han skapar nya grafiska mallar åt tidskrifter. 

Diskussionen kring e-format hölls utifrån tidigare forskning. 

Det visade sig att det grafiska sambandet mellan huvud- och specialtidskrifter 
inte var starkt, tidskrifterna hade få likheter sinsemellan. Ofta var 
identitetsskapande element utbytta, till exempel typsnitt. Detta kan bero på att 
specialtidskrifterna riktar sig till en annan målgrupp än huvudtidskriften, och vill 
därför ha en egen identitet.  

Det är enkelt att göra om tidskrifterna STARK Magasin och STARK Löpning till e-
format, men ingen av de tjänster som granskades närmare i den här rapporten 
passade både passiva och aktiva läsare. Ingen av tjänsterna hade heller 
tillräckligt bra bläddringsfunktioner, exempelvis om läsaren vill läsa en artikel 
som puffas på omslaget så gick det inte att ta sig till den artikeln direkt från 
omslaget. 

Nyckelord 
Grafisk mall, Art Director, bild, form, typografi, elektronisk publicering, e-format 
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1 Begreppsförklaring 

1.1 Tidskrift 

”[P]eriodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen genom att den inte kommer 

ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, kulturmaterial 

eller förströelse”, enligt NE.se (Nationalencyklopedin 2013). 

1.2 Specialtidskrift 

”Titlar med en innehållsprofil inriktad på ett eller ett fåtal specialintressen, till skillnad 

från fackpressen som är inriktad på en viss yrkesgrupp eller bransch”, enligt Nordicom 

(Nordicom 2012, 35). I den här rapporten används ”specialtidskrift” specifikt i 

sammanhanget när det finns en huvudtidskrift. Exempel: ELLE (huvudtidskrift) och 

ELLE Mat och vin (specialtidskrift). 

1.3 InDesign 

Ett mjukvaruprogram framtaget av Adobe.  Används till exempel för att hantera text och 

bild när man gör sidorna i en tidskrift (Jais-Nielsen 2004, 358). 

1.4 Mall 

I den här rapporten syftar ”mall” till den grafiska mall som tas fram i InDesign. Mallen är 

tidskriftens grafiska skelett, och det är den som gör att tidskriftens olika utgåvor liknar 

varandra.  

1.5 Art Director 

”Grafisk formgivare med ansvar för den visuella utformningen av en tidskrift eller annan 

grafisk produktion” (Jais-Nielsen 2004, 356). 

1.6 Layout 
I den här rapporten syftar det till samspelet mellan text och bild i tidskrifter. 

1.7 E-format 
I den här rapporten syftar det till tidskrifter som är publicerade i en elektronisk version 

på webben. Denna version av tidskriften är tänkt att läsas på stationär/bärbar dator 

eller läsplatta. 
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2 Bakgrund 

År 2011 var det 34 procent av svenskarna mellan 9 och 79 år som under en 

genomsnittlig dag läste en papperstidskrift, enligt Nordicoms undersökningar. I snitt 

lägger man ungefär 12 minuter om dagen på att läsa tidskrifter. Dessa siffror ska 

motsvara läsandet en genomsnittlig dag, vilket innebär att även de personer som inte 

läser tidskrifter är inräknade i statistiken (de personerna räknas som att de läser 

tidskrifter noll minuter per dag) (Nordicom 2012, 15–17).  

 

STARK Magasin startadesår 2010 av Tomas Borgå och Martin Lidberg. De startade 

tidskriften för att de tyckte att det saknades något, en tidskrift som ”fokuserade på riktig 

träning och riktig mat, på helhet snarare än detaljer” (STARK Magasin 2013).STARK 

Magasin är en träningstidskrift som riktar sig till hälsointresserade människor, allt från 

amatörer till proffs, huvudmålgruppen är män och kvinnor mellan 30 och 40 år.De som 

jobbar med tidskriften är nöjda med ursprungstidskriften, men Borgå har funderat på 

att starta en specialtidskrift frånSTARK Magasin. Det ska i så fall vara en tidskrift som 

kommer ut cirka en till två gånger per år, och den ska ha en mer specifik inriktning än 

huvudtidskriften. Exemplet som den här rapporten och det praktiska arbetet kommer 

att behandla är specialtidskriften STARK Löpning. 

 

Runner’s World är en löpartidskrift som utkommer tolv gånger per år och är den enda 

svenska, helt renodlade löpartidskriften i Sverige.De samarbetar både med Svenska 

Friidrottsförbundets motionsverksamhet och Svenska Marathonsällskapet. Tidskriften 

har 106 000 läsare per utgåva (Runner’s World 2013, 10).STARK Magasin vill med sin 

specialtidskriftSTARK Löpning konkurrera om de löparintresserade läsarna, samt ge en 

de nuvarande läsarna en tidskrift som djupdyker inom ett specifikt ämne.Exakt 

huvudmålgrupp är inte framtagen i dagsläget. Tanken är att fler specialinriktade 

tidskrifter skulle kunna tas fram i framtiden, till exempel STARK Cykling, och liknande. 

 

Att layouta en tidskrift är en balansgång mellan tid och pengar. Budgeten för tidskrifter 

har i många fall blivit mer åtstramad, vilket kan leda till att man inte kan lägga den tid på 

ett uppslag (eller ett helt nummer) som man skulle vilja. Tidskrifter kan vara olika hårt 
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mallade, där en hårt mallad tidskrift leder till att arbetet med layouten blir klar snabbare. 

Tyvärr kan det även leda till att layoutaren upplever arbetet tråkigt och enformigt. En 

friare mall kan ge en mer spännande tidskrift rent layoutmässigt. Det har ofta varit 

tidskrifter med friare mallar som har varit först ut med att testa nya och innovativa 

layoutlösningar, där dessa lösningar sedan kan användas som inspiration inom andra 

områden (både annan typ av grafisk formgivning, samt inom reklam och mode) (Foges 

1999, 10). 

 

Eva Jais-Nielsen menar att tidskriftens struktur inte bara handlar om den grafiska 

designen: ”Form och innehåll hör ihop, och för att nå en dynamisk struktur underlättar 

det att ha ett varierat innehåll. Det är enklare att bygga avdelningar med olika karaktär 

när det finns både långa och korta texter” (Jais-Nielsen 2004, 18). Det är därför viktigt 

att kombinera arbetet med den grafiska mallen med de tänkta delarna tidskriften ska 

bestå av.  

 

Men en tidskrift behöver inte bara vara i pappersversion. Webben används ofta av 

tidskriftsbranschen som ett globalt medium för att tidskriften ska få en internationell 

räckvidd, men även för tidskrifter där den intentionen inte finns kan webben användas 

för marknadsföring, samt för att få en större läsarkrets. Här kan man välja att lägga upp, 

förutom tidskriften, material som hade varit omöjligt att publicera på papper, till 

exempel filmat material eller ljudklipp (Burgoyne 2003, 18). Webben, om den utnyttjas 

på rätt sätt, kan vara ett redskap för att ge läsarna ett mervärde.  
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3 Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidskrifters uppbyggnad 
Det var redan för över 60 år sedan som tidskriften började ta den form den har än i dag. 

AlexeyBrodovitch arbetade som Art Director på Harper’sBazaar i 25 år, och lade då 

grunden för den moderna tidskriftsdesignen.  Hans sätt att använda bilderna i layouten 

var revolutionerande. Hans layout kännetecknades även av asymmetri, han bröt ofta 

mot rutnätet, och han använde både typografi och bild på ett sätt som vi är vana att se i 

tidskrifter än i dag (Moser 2007, 8). 

 

Eftersomtidskriftsformgivningen inte har förändrats särskilt mycket sedan Brodovitch 

tid, går det att göra uppdelningar i strukturen för hur en tidskrift är uppbyggd. I den här 

rapporten görs innehållsanalyser av tidskrifter, där analyserna baseras på både Chris 

Foges och Eva Jais-Nielsens uppdelningar av tidskrifters uppbyggnad. I böckerna 

Magazine Design och Tidskriftsdesign går de var för sig igenom vad en tidskrift är, och 

hur den är uppbyggd.För att få en detaljbeskrivning av Foges och Jais-Nielsens 

uppdelningar se Bilaga 1 ”Detaljbeskrivning som tidskriftsanalyserna bygger på”. Där 

har jag mer ingående beskrivningar av följande områden: tidningshuvud, puffar, 

tidskriftsrygg, baksida, tidskriftsstorlek, innehållssida, förord, krönikor, ingress, 

produktsidor, plocksidor, mitten, typografi, brödtext, spalter, stora citat, bildtext, 

blankrad, anfang, slutmarkör, fortsättningsmarkör, vinjett, paginering och faktarutor. 

 

Under arbetet med tidskriften har jag använt Daniel Fällmans researchmodell. Han gör 

en visuell indelning av arbetet i tre olika områden: Design Studies, Design Practice och 

Design Exploration (se figur 1 på kommande sida). 
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Figur 1. Daniel Fällmans researchmodell(Fällman 2008,5). 

 

Under arbetets gång har jag befunnit mig i olika delar av den här modellen. Arbetet med 

att få klarhet i tidskrifters uppbyggnad har till största delen bestått i ett arbete nära 

Design Studies, den akademiska delen där man tar till sig tidigare forskning. I arbetet 

med mallen befann jag mig snarare vid Design Exploration, ett slags ”ideal” inom 

formgivningen. Att ta fram en kommersiell tidskrift gör det däremot i stort sett omöjligt 

att endast ligga vid det här idealet. Här är det meningen att man ska utmana den design 

som redan finns för att försöka ta fram nya och oväntade lösningar. I Design 

Exploration-delen finns inga regler eller gränser, utan bara utforskning och utmaning. 

Även om jag letade mig upp mot det här området hade jag hela tiden i åtanke både vad 

jag kommit fram genom tidigare forskning och analyser (alltså mer åt Design Studies-

hörnet), samt hur jag jobbade under den layoutpraktik jag gjorde på STARK Magasin 

mellan januari och mars 2013, och tog alltså även hänsyn till hur det faktiskt fungerar på 

arbetsplatsen i arbetet med den grafiska mallen, vilket snarare tillhör ”Design Practice” i 

Fällmans researchmodell (Fällman 2008, 5-9). 
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3.2 Tidskrift på webben/e-format 
Eva Jais-Nielsen menar att det finns olika sätt för tidskrifter att ta sig an webben. 

Antingen kan man använda en hemsida för att marknadsföra papperstidskriften, eller så 

har man en nätutgåva som ges ut samtidigt som pappersversionen. Under IT-boomen i 

slutet av 90-talet var det många tidskrifter som skaffade en webbplats. Ingen visste hur 

mycket av tidskriften som borde läggas ut på webben, och det fanns en oro att 

papperstidskriften skulle hotas av att man samtidigt publicerade tidskriften på nätet. 

Resultatet blev snarare tvärtom – fanns tidskriften tillgänglig på nätet ökade även 

försäljningen av pappersversionen. En mall som Jais-Nielsen menar är vanlig att följa är 

att små delar av tidskriften läggs ut på webben, och de ska fungera som lockbeten för att 

få läsare att köpa papperstidskriften. Äldre utgåvor läggs efterhand ut i sin helhet.Bland 

tidskrifter i livsstilsgenren är det vanligt att försöka få sina läsare aktiverade på 

tidskriftens webbplats. Där kan de finnas chattfunktion, frågespalt eller korta enkäter 

som läsarna får svara på. Det kan ibland även finnas extramaterial, sådant som inte fick 

plats i papperstidskriften (Jais-Nielsen 2004, 326). 

 

Art Directors är experter på att göra papperstidskrifter. De vet hur de ska använda 

typografi, bilder och formgivning för att få fram ett fungerande innehåll för tryck. 

Problem kan uppstå när det bestäms att tidskriften ska ges ut elektroniskt (e-format), 

hur översätter man då de här värdena för att få tidskriften att fungera online? Patrick 

Burgoyne menar att det krävs mycket mer att ha en tidskrift i e-formt, än att bara lägga 

upp en slideshow av pappersversionen på webben(Burgoyne 2003, 18). 

 

Art Directorn Andy Simionato radar upp olika skillnader mellan tryckt och elektronisk 

version av en tidskrift. En uppenbar skillnad är att e-tidskrifter bygger på pixlar, till 

skillnad från den trycka versionen som består av papper och bläck. Skärmen från datorn 

avger också ett eget ljus, till skillnad från tidskriftens sidor som reflekterar ljus. På 

webben finns sidorna kvar för alltid, medan en tryckt tidskrift åldras. Ett sätt att utnyttja 

webben kan vara att ha med animerade delar i e-tidskriften. Det är viktigt att fundera 

över hur man placerar olika designelement, det kan krävas en annan rytm på webben, 

samt en annan storlek på text och bilder för att få fram bästa tänkbara läsbarhet 

(Simionato 2003, 163-164). 
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Jais-Nielsen radar också upp punkter man bör ha i åtanke när man lägger ut en tidskrift 

på webben, till exempel: 

”– Upplösningen är sämre. 

– Formatet är begränsat, stora tjusiga bilder i den trycka tidningen blir inte samma sak 

på webben. 

– Det är helt andra villkor och ’regler’ som gäller för typografi och layout, inte sällan raka 

motsatsen till trycka medier, för att sidan ska bli tydlig och funktionell” (Jais-Nielsen 

2004, 327). 

 

Brita Ytre-Arne gjorde fallstudier på norska kvinnor angående tryckta livsstilstidskrifter 

och liknande material som de fick ta sig an på webben. Det var 125 stycken kvinnor som 

svarade påenkäten, och 14 stycken av dem blev sedan djupintervjuade (de var mellan 24 

och 72 år). Hon kom fram till att personerna i undersökningen mycket hellre läser 

pappersversionen av tidskriften, än samma/liknande material på webben. Trots det här 

anser hon ändå att det är viktigt att satsa på e-format på rätt sätt, då hon menar att det 

är dit framtiden (åtminstone delvis) är på väg.Ytre-Arne menar att papperstidskrifter 

och motsvarande innehåll på webben skiljer sig mycket åt vad gäller läsarens upplevelse, 

och att det är lätt att dra slutsatsen att detta beror på att det dels finns tekniska 

utmaningar för läsaren när det kommer till e-format, samt att det kan finnas annan typ 

av material på webben (exempelvis film och ljud). I sina studier kom hon däremot fram 

till att detta har väldigt liten relevans för läsarna, viktigt var däremot i vilket 

sammanhang man läser tidskrifter, samt hur gränssnitten skiljer sig åt (Ytre-Arne 

2011,467-469). 

 

Det som alltså var viktigt för läsarna var i vilka sammanhang man läser tidskriften. 

Precis som att läsa morgontidningen vid köksbordet och att lyssna på radio i bilen hade 

läsandet av livsstilstidskriften ett specifikt sammanhang där den läses: uppkrupen i 

soffan, i lugn och ro, och ofta mednågot att dricka eller äta till. I intervjuerna tog flera av 

kvinnorna upp att det inte passade att sitta med den bärbara datorn i de här 

situationerna. Det gick inte att sitta bekvämt med datorn i famnen, man kunde inte äta 

eller dricka utan att vara rädd för att spilla, och man var tvungen att stirra in i en skärm 

(något som flera redan gjorde hela dagarna på jobbet, och därför inte associerade med 

nöje eller avkoppling, det var heller inte skönt för ögonen). I alla exempel var det endast 
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den bärbara datorn som togs upp som exempel, inte läsplattor.Personerna som var med 

i undersökningen läste alltså tidskrifterna i sammanhang där de ville slappna av och bli 

underhållna av innehållet, där datorn i sig försvårade detta på grund av associationerna 

den gav (jobb) och dess faktiska egenskaper (otymplig, blir varm, skärm man stirrar in i). 

En av personerna tog upp att hon inte gillade ansträngningen att behöva klicka så 

mycket hela tiden, då hon använde läsandet av tidskriften för att slappna av (Ytre-Arne 

2011, 470). 

 

Ytre-Arne märkte även att läsarna av tidskriften inte gillade de animerade momenten 

som webben kunde erbjuda då de störde ”lugnet” de var ute efter (Ytre-Arne 2011, 471), 

alltså helt tvärt emot Simionato som anser att just det är en av fördelarna med webben, 

som bör utnyttjas.   

 

De flesta av kvinnorna lyfte även fram att de föredrog att hålla tidskriften i handen, 

däremot kunde de inte förtydliga varför just det var så viktigt för dem. Det var 

fortfarande ingen som kom in på någon diskussion om läsplattor, och om det skulle 

fungera i sammanhanget, då man ändå kan hålla i den med händerna på ett 

mer ”bekvämt” sätt än en bärbar dator. De föredrog vikten, storleken och temperaturen 

på papperstidskriften, jämfört med när de läste liknande innehåll på webben på den 

bärbara datorn. Något som även lyftes fram till fördel för papperstidskriften var de 

högupplösta bilderna och den höga kvaliteten på pappret som tidskriften var tryckt på. 

De gillade även layouten bättre i papperstidskrifterna (Ytre-Arne 2011, 471-472). 

 

Redan för tjugo år sedan forskade Koons, O’Dell, Frishberg&Laffpå hur en 

papperstidskrift bäst skulle utformas för att fungera bra på skärm (i deras studie 

används exemplet ”en multimediekiosk”, liknande de som används vid till exempel 

incheckning på flygplatser eller som informationsstation i vissa köpcentrum). Väldigt 

mycket har ändrats sedan dess, men en del av slutsatserna de kom fram till tycker jag är 

giltiga än i dag. De såg redan då möjligheterna med interaktion mellan människa och 

dator vid läsandet av tidskriften, och poängterande vikten av ett tydligt layoutat 

gränssnitt. I likhet med Simionato (och till skillnad från Ytre-Arne) såg de fördelen med 

rörligt material, i deras exempel video. De menar i sin studie att de rörliga delarna visst 

kan vara avslappnande, men att det måste finnas ett val där läsaren själv väljer att sätta 
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igång videon. När valet att sätta igång videon väl är gjort är upplevelsen precis som att 

slötitta på tv, enligt dem (Koons m fl 1992, 11-12). 

 

De menar att en e-tidskrift är en blandning av en papperstidskrift och television – som 

visas på en dator. De anser att det är viktigt att hålla sig nära ursprungsmedierna vad 

gäller de olika delarna, e-tidskriften bör alltså likna en papperstidskrift så långt det går i 

utförandet, och videodelarna bör likna televisionen (exempelvis med en play-knapp) 

(Koons m fl 1992, 12). Det är viktigt att användaren känner sig hemma e-tidskriften. 

Även om exemplen i deras studie är föråldrade (de hänvisar till användandet av en VCR 

och liknande), tror jag att slutsatsen är giltig än i dag, det är viktigt att följa konventioner 

och standarder som finns för att göra det så enkelt som möjligt för läsaren av e-

tidskriften. Det är viktigt att tänka på vad användaren har för tidigare erfarenheter och 

vad hen kan tänkas vara van vid. Användaren i dag har däremot, så klart, andra 

erfarenheter än vad användarna hade som deras studie bygger på. Hur som helst är det 

av vikt att fundera på vem den tilltänkta användaren är och vad hen kan tänkas ha för 

förutsättningar. 

 

Koons, O’Dell, Frishberg&Laff fann även olika typer av användare, som jag tror är giltiga 

än i dag. Dels kan användarna delas upp i ”passiva”eller”aktiva”. Den passiva vill ta sig 

igenom tidskriften med så lite ansträngning som möjligt, den aktiva användaren vill ha 

större delaktighet i läsandet och använder gärna interaktiva moment för att fördjupa sin 

läsning. Det fanns även olika sätt för de här användarna att ta sig igenom tidskriften: de 

som bläddrade, de som gick efter omslaget och de som gick efter innehållssidan. De som 

bläddrade gjorde så fram och tillbaka tills de hittade någon artikel de fastande för. De 

som istället gick efter omslaget läste puffarna och försökte sedan hitta just de artiklarna 

i tidskriften. De som gick efter innehållssidan tittade igenom den efter artiklar som 

skulle kunna intressera dem, och gick sedan direkt till just de artiklarna (Koons m fl 

1992, 13-16). 

 

Det som de slutligen kom fram till var att om man ska designa en elektronisk e-tidskrift 

bör man utgå från en existerande papperstidskrift och använda datorn för att förstärka 

den och på så sätt göra den ännu bättre (Koons m fl 1992, 18). 
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4 Mål 

Hur tar man fram en grafisk mall för en specialtidskrift? Målet med projektet är att jag 

ska ha tagit fram en grafisk mall och ett koncept som jag tror fungerar för den nya 

specialtidskriften STARK Löpning. I detta ingår, förutom den grafiska mallen, att jag ska 

komma med förslag på olika sektioner i tidskriften. Mallen till den nya tidskriften ska vid 

projektets slut levereras som provsidor (InDesign-filer) till chefredaktören Tomas Borgå. 

När jag lämnar över det jag har gjort ska det vara möjligt för dem att börja lägga ut jobb 

på journalister och fotografer för att få in själva innehållet. STARK ska helt enkelt kunna 

börja fylla tidskriften med innehåll, jag ska vara klar med skelettet. Jag ska även ha tagit 

reda på hur både STARK Magasin och STARK Löpning skulle kunna göras om till e-format, 

och vad man i så fall bör tänka på. 

5 Metod/Genomförande 

5.1 Analys av tidskrifter 
Innehållsanalyserna jag har gjort skiljer sig från ”klassiska” innehållsanalyser. Oftast 

brukar fokus ligga på innehållet i text och bild, och vad deras betydelse är och vad de 

förmedlar. Jag har istället utgått från Chris Foges och Jais-Nielsens uppdelningar av en 

tidskrifts struktur (se ”Bilaga 1 Detaljbeskrivning som tidskriftsanalyserna bygger på”), 

och utifrån dem har jag gjort ett schema som jag följde i analyserna. Schemat bestod av 

olika sektioner, där varje sektion innehöll en eller flera olika frågor att besvara. Ett 

exempel på sektion kunde till exempel vara ”Vinjett”. Under den här sektionen följer 

sedan två frågor att besvara som har med vinjettens utseende att göra (”Hur är vinjetten 

utformad” och ”Skiljer sig utformningen på vinjetten jämfört med huvudtidskriften 

(Bara för specialtidskrifter)”). På det här sättet är hela analysen uppbyggd, med indelade 

sektioner som bygger på Foges och Jais-Nielsens uppdelningar, och sedan frågor som 

tillhör sektionen som även de bygger på forskning som Foges och Jais-Nielsen tagit fram. 

 

Jag har analyserat de fem tidskrifterna Runner’s World, ELLE, ELLE Mat och vin, 

Damernas värld och DV Mode utifrån det här schemat. När jag dragit slutsatser har jag 

inriktat mig på att hitta grafiska samband (och skillnader). 
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Under den här delen av arbetet har jag legat i den akademiska delen, ”Design Studies”, 

enligt Daniel Fällmans researchmodell, till skillnad från under min praktikperiod, då jag 

snarare låg inom ”Design Practice”. Men under tiden jag har läst böcker och gjort 

analyserna har jag hela tiden haft i åtanke hur det faktiskt fungerar ”på riktigt” på 

arbetsplatsen. Jag har markerat på researchmodellen var jag anser att jag har befunnit 

mig under den här delen av arbetet (se figur 2).  

 

Figur 2. Daniel Fällmans researchmodell, med röd markering för var jag befunnit mig under processen att 

analysera tidskrifterna. 

5.1.1 Vad som analyseras 
Det finns en likriktning där tidskrifter inom en och samma kategori har väldigt lika 

utseende, och även innehåll. Ofta behandlar tidskrifter inom en kategori ungefär samma 

ämnen, och de som gör tidskrifterna tänker lika gällande bildval, layout och typografi 

(Jais-Nielsen 2004, 158). Då detta är mer regel än undantag har jag valt att analysera 

Runner’s World både innehålls- och formmässigt, då STARK Löpning ska vara en tidskrift 

inom samma kategori. Med innehållsmässigt menas här att notera vilka olika sektionen 

som finns i tidskriften, för att delvis använda det som underlag när sektioner i STARK 

Löpning tas fram. 

 

Utöver analysen av Runner’s World har jag även analyserat huvud- och specialtidskrifter. 

Det gjordes för att se om det finns ett grafiskt samband mellan dessa tidskrifter.  Jag har 

valt att titta på ELLE och ELLE Mat och vin,samt Damernas värld och DV Mode. 

 

Runner’s World valde jag alltså för att det är den största konkurrenten (enda svenska 

renodlade löpartidskriften), de andra tidskrifterna valdes ut med hjälp av ett 
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bekvämlighetsurval, de var några av de tidskrifter som jag visste hade en huvudtidskrift 

och en specialtidskrift. 

 

5.1.2 Avgränsningar i analysen 
Det finns vissa saker i tidskriftens uppbyggnad som jag har utelämnat ur analysen, till 

exempel val av omslagsbild, streckkodens placering på omslaget, tidskriftens nummer, 

pris och hur/var man lägger in annonserna. Jag har baserat det här valet på att det är 

något som inte kommer att ingå i mallen.Streckkoden, tidskriftens nummer och pris 

används mycket sällan som en aktiv del i layouten. Det vanliga är istället att placera dem 

så att de får så lite fokus som möjligt(Foges 1999, 24). Annonsernas placering väljs när 

man skapar brytet, och är alltså inte en del av den grafiska mallen.  

 

5.2 Ostrukturerad Intervju 
En ostrukturerad intervju hölls med STARK Magasins Art Director, Petrus Iggström. 

Iggström arbetar även för Tidningsmakarna, som STARK Magasin delar lokaler med. 

Hans arbete innefattar bland annat att ta fram grafiska mallar för olika tidskrifter, både 

helt nya mallar, men han gör även redesign.  

 

Anledningen till att jag valde att hålla en ostrukturerad intervju var för att jag visste 

vilket ämnet vi skulle tala om var (att ta fram grafiska mallar till tidskrifter), men 

eftersom jag aldrig jobbat med det innan var det svårt att komma på mer specifika 

frågor i förhand. Dessa frågor kom jag istället på under intervjuns gång. 

 

Intervjun hölls den 3 maj 2013 på STARK Magasins och Tidningsmakarnas redaktion. 

Intervjun spelades in. 

 

5.3Mallen 
Den grafiska mallen till specialtidskriften STARK Löpning togs fram utifrån tidigare 

forskning, resultatet från innehållsanalyserna, samt inspiration från tidskrifterna som 

fanns på Tidnings- och tidskriftsbiblioteket i Stockholm under maj 2013. På biblioteket 

fanns tidskrifter som innehåll olika typer av grafiska lösningar, där inspiration kunde 
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hämtas till lösningar på samma grafiska problem i STARK Löpning (exempelvis hur 

paginering eller innehållssidan kan se ut, och så vidare). 

 

Mallen gjordes i InDesign och levererades till chefredaktören Tomas Borgå som 

provsidor (sample pages). Provsidor är något som Horst Moser håller som ett mycket 

värdefullt verktyg när man har tagit fram en grafisk mall som någon annan sedan ska 

använda sig av (Moser 2007, 22).  

 

Att skissa för hand varvades med att göra utkast i InDesign. Det är inte en hel tidskrift 

som har layoutats, utan ett par olika delar i tidskriften så att det framkommer hur olika 

grafiska element ska användas.  

 

Under den här delen av arbetet har jag förflyttat mig mellan de olika delarna i Fällmans 

researchmodell. Jag har haft resultaten från analyserna i åtanke, samt litteraturen jag 

läst, vilket är mer åt ”Design Studies”-hörnet. Jag har vidare tittat på vad andra 

tidskrifter har för grafiska lösningar, samt tänkt på hur huvudtidskriften STARK Magasin 

layoutas, och det är snarare i hörnet ”Design Practice”. Utöver det här har jag självklart, 

utifrån allt det här, försökt komma på mina egna lösningar på grafiska problem, alltså 

mer åt ”Design Exploration”. Jag har alltså under arbetet med mallen förflyttat mig 

mellan de olika delarna av researchmodellen, vilket även är något som Fällman 

rekommenderar att man gör, se figur 3 på kommande sida(Fällman 2008, 10-11). 
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Figur 3. När jag har tänkt ut mina egna grafiska lösningar i mallen har jag befunnit mig till stor del i den 

experimentella delen, DeisgnExploration. Under tiden har jag samtidigt haft i bakhuvudet både hur man 

arbetar på redaktionen (det är en kommersiell tidskrift som ska göras, det går inte att ta ut svängarna hur 

mycket som helst), samt resultaten från analyserna och tidigare forskning. Både arbetssättet på redaktionen 

(Design Practice) och mina analyser och tidigare forskning (Design Studies) har alltså påverkat arbetet med 

mallen, då jag främst har befunnit mig i Design Exploration-området, enligt Fällmans modell. 

6 Resultat 

6.1 Tidskriftsanalyserna 
Alla analyser finns i sin helhet som bilagor till den här rapporten (se bilaga 2–6). 

 

I analyserna av tidskrifterna märkte jag både likheter och skillnader i layouten.I tre av 

de fem tidskrifterna användes endast två olika typsnitt till puffarna på omslaget, men 

typsnitten i sig kunde varieras i flera olika vikter, samt användas i kursiv version. Så 

fastän det inte låter som att två typsnitt kan göra varierande puffar är det alltså möjligt 

med variationerna inom typsnittet. 

 

Storleken på huvudtidskrifterna med tillhörande specialtidskrift var samma (exempelvis 

var alltså ELLE och ELLE Mat och vin gjorda i samma format), medan storleken annars 

var varierande. ELLE, Damernas värld och Runner’s World var alla i olika storlekar. 

 

Både ELLE och ELLE Mat och vin (samt Damernas värld) har loggan högst upp på 

innehållssidan. Det är alltså en likhet ELLE/ELLE Mat och vin emellan, men en skillnad 

när det kommer till Damernas värld/DV Mode. Alla tidskrifter, utom Damernas värld, är 

uppbyggda på samma sätt när det kommer till informationstexten: Först ett sidnummer, 
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sedan något slags rubrik (ofta en förkortad rubrik av den som är inne i tidskriften), samt 

en vinkling/fördjupning av vad reportaget/artikeln/annat handlar om. Damernas värld 

har däremot inte med vinklingen/fördjupningen. I alla tidskrifter, utom ELLE, är 

rubrikerna skrivna med sans-serif. Det resulterar alltså i en olikhet i sambandet mellan 

ELLE och ELLE Mat och vin, men en likhet mellan Damernas värld och DV Mode. Rubrik 

och sidnummer skiljs åt på något sätt i alla tidskrifter (exempelvis olika grad, typsnitt, 

vikt och/eller färg), utom ELLE Mat och vin.  

 

Justeringen på brödtexten i artiklarna är samma i flera fall huvud- och specialtidskrift 

emellan. Till exempel har både ELLE och ELLE Mat och vin vänsterjusterad brödtext i 

förordet, medan Damernas värld och DV Mode båda hade marginaljusterad. Vad gäller 

just justeringen verkar specialtidskriften ofta följa huvudtidskriften, men inte alltid. Det 

kan även vara skillnad på justeringen inom en och samma tidskrift, till exempel kan 

vissa reportage vara vänsterjusterade, medan andra är marignaljusterade. 

 

När det kommer till de stora citaten skiljer de sig i utseende mellan alla tidskrifter. Det 

som går att se i analyserna är att de antingen skiljs åt från resten av texten på sidan med 

typsnitt, grad och luft, eller med typsnitt, eventuellt grad och färgad platta som 

bakgrund.  

 

I alla analyserade tidskrifter, utom Runner’s World, är bildtexterna uppbyggda på ett 

identiskt sätt. De är skrivna med sans-serif och graden upplevs som lika stor som 

brödtexten. Den är skriven med stor begynnelsebokstav, men annars gemener. Den är 

svart eller vit, beroende på hur bakgrunden ser ut.  Runner’s Worlds bildtexter är 

uppbyggda på samma sätt, men de har även ibland en rubrik till bildtexten, och början 

av bildtexten markeras med en färgglad triangel. 

 

Anfanger har varierat utseende tidskrifterna emellan, men ibland även inom samma 

tidskrift (i Damernas värld, ELLE Mat och vin, samt DV Mode). Det enda som är 

gemensamt för alla tidskrifter (och alltså även mellan huvud- och specialtidskrift) är att 

anfangen alltid är ett tecken bred och återkommer endast en gång i texten, alltså allra 

först. 
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Damernas värld och DV Mode använder samma slut- och fortsättningsmarkör. Detsamma 

gäller för ELLE och ELLE Mat och vin. I de här fallen har alltså huvud- och specialtidskrift 

samma typ av slut- och fortsättningsmarkör, däremot har inte till exempel Damernas 

värld och ELLE samma typ av markörer. 

 

När det kommer till vinjetten finns ett ”tvärtom-tänk” mellan ELLEochELLE Mat och vin. 

ELLE har sin vinjett i endast versaler, medan ELLE Mat och vin har endast i gemener. 

ELLE skriver sin vinjett med sans-serif, medan ELLE Mat och vin använder en antikva. 

Damernas värld och DV Mode har både vinjetten i gemener, skillnaden där är att i 

Damernas värld är vinjetten skriven med ett mjukare och snirkligare typsnitt, medan DV 

Mode använder sig av en rak antikva med hög x-höjd. 

 

Även vad gäller faktarutor fanns vissa likheter, men även skillnader. I alla tidskrifter 

utom DV Mode finns flera (minst två) olika typer av faktarutor. Utseendet dem emellan 

skiljer sig åt, men alla är skrivna med sans-serif, fast de har en rubrik som är i antikva, 

förutom en av ELLEs två faktarutor där det är tvärtom, samt en av ELLE Mat och vins två 

faktarutor där både rubrik och infotext är skrivna i antikva. Det kan däremot ses som en 

likhet huvud- och specialtidskrift emellan, att de använder sig av en avvikande 

faktaruta.Runner’s World är den tidskrift som skiljer sig mest åt, den har sex olika typer 

av faktarutor, med varierande stil. 

 

Utifrån analysen av Runner’s World, samt genom diskussioner medSTARK Magasins 

chefredaktör Tomas Borgå har jag kommit fram till olika sektioner som bör vara med i 

tidskriften, det innefattar till exempel: (omslag, innehållssida,) ledare, krönika, plock, 

huvudrep, redaktionen testar, olika övningar/förslag på hur läsaren kan lägga upp sin 

träning. 

 

6.2 Intervju med Art Director Petrus Iggström 
Intervjun med Art Directorn Petrus Iggströmhölls på STRAK Magasin och 

Tidningsmakarnas redaktion i Gamla stan i Stockholm, den 3 maj 2013.Iggström var 

införstådd i att intervjun skulle handla om hur han tänker kring, och arbetar med, att ta 

fram nya grafiska mallar för tidskrifter. 
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Flera gånger påpekade Iggström att det viktigaste när man ska göra en ny grafisk mall 

för en tidskrift är att ”tänka på vilken känsla man vill ha fram”. Man bör även tänka på 

vilken målgrupp tidskriften riktar sig till. Han funderar själv på hur han uppfattar 

målgruppen, vad de är intresserade av och vilka de är. Ingen ytterligare research av 

målgruppen görs. 

 

Om han istället gör om mallen på tidskrift som redan finns (alltså gör en redesign) så 

försöker han se efter vad det är med den gamla designen han gillar, och vad som kan 

förbättras. Dessa beslut fattas utifrån tidigare erfarenhet och personlig smak. 

 

När han börjar göra själva mallen brukar han välja ut ungefär fyra olika sidor att layouta 

först, till exempel omslaget, feature, en notissida och något i bakvagnen. Han menar att 

det inte går att göra en hel tidskrift klar från början, utan man gör ett urval av 

sidor/delar som layoutas först.  

 

Om det inte är han som kommer att jobba vidare med formen är det ännu viktigare att 

tänka igenom mallen: ”Man måste fundera på hur man till exempel lägger bilder och 

rubrik, så att man kan flytta dem eller göra dem mindre ifall någon skriver 3 000 tecken 

istället för 2 000 tecken, så att man inte behöver göra om hela designen för att 

brödtexten blev längre än gången innan.” 

 

Iggström menar att det är bra att försöka komma på vissa element som är typiska för 

tidskriften, att det kan vara ett sätt att skapa en identitet. Som exempel ger han de 

snedvridna pilarna som är typiska för STARK Magasin(se figur 4). 

 

Figur 4. Exempel på snedvriden pil som är återkommande i STARK Magasin. 

 

På frågan om vad som egentligen definierar en tidskrifts identitet svarar han: ”Typsnitt, 

och hur man lägger saker i tidningen, färger… Men typsnitt framför all. Hur man 

använder dem.” 
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Slutligen poängterar han att mallen som tas fram inte är huggen i sten, utan ”man gör 

små förbättringar av mallen hela tiden, det är ett pågående arbete.”. 

7 Diskussion 

7.1 Tidskriftslayouten 
De flesta tidskrifter jag analyserat har varit inom en annan genre (livsstil/skönhet) än 

tidskriften jag har tagit fram en grafisk mall till (träning/hälsa). Men det är ändå inte en 

helt irrelevant jämförelse, då Jais-Nielsen menar att hälsomagasinen ofta påminner om 

de större livsstilsmagasinen i både upplägg och utförande (Jais-Nielsen 2004, 192).  

 

Analysen av Runner’s World har tyvärr inte gett mig så mycket som jag hoppades på från 

början. Det visade sig att det var svårt att dra slutsatser från analysen när det inte fanns 

något av att jämföra med, till skillnad från fallen ELLE/ELLE Mat och vin och Damernas 

värld/DV Mode. En anledning till att jag valde att analysera Runner’s World var för att se 

vad för innehåll tidskriften hade, jag har i efterhand märkt att den typen av analys jag 

utförde (den grafiska analysen) var överflödig. Det hade helt enkelt räckt att bara se vad 

för sektioner som fanns och låta sig inspireras utifrån det. I de andra analyserna 

däremot, där kunde jag leta efter olika samband, och fick på så sätt ut mer av de 

analyserna. 

 

Valet av typsnitt som används i den grafiska mallen för STARK Löpningbaserade jag både 

på analyserna och intervjun med Art Directorn Petrus Iggström. 

 

Om man ser till analyserna av puffarna användes oftast bara två olika typsnitt, men där 

typsnitten i sig hade stor variation. Det var en av de största anledningarna till att jag valt 

att behålla ”FishmongerK” som STARK Magasin använder sig av. Det är helt enkelt ett 

typsnitt med mycket stor variation i vikt. 

 

Jag har även valt att behålla samma typ av typsnitt i brödtextenbaserat påJais-Nielsen 

forskning i ämnet. Jais-Nielsen menar att typsnitt kan vara mer eller mindre läsbara. För 

en större textmängd, som i brödtexten, är det är fördel att använda en antikva som 

typsnitt, då seriferna gör det enklare för ögat att binda ihop texten.Just diagonalantikvan 
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och transantikvan har en stor inneboende läsbarhet som lämpar sig för brödtext, till 

skillnad från vertikal- och linearantikvan som blir svårläsliga i mindre grad (Jais-Nielsen 

2004, 230-236). I STARK Magasin använder de sig av diagonalantikvan ”Bembo”, vilket 

jag även har använt i STARK Löpning.  

 

Kontrast mellan typsnitt kan användas för att påkalla uppmärksamhet menarJais-

Nielsen. Det används för att ”ge liv åt texten och för att skapa dynamiska sidor” (Jais-

Nielsen 2004, 248-249). Jag ville därför ha kontrasterande typsnitt att använda i 

rubriker till exempel. STARK Magasin använder i ”FishmongerK” och ”Aachen” i 

rubrikerna. De kompletterar varandra bra då ”FishmongerK” finns i olika versioner, 

bland annat en väldigt tunn, medan ”Aachen” är fet och blockliknande (se figur 5) .  

 

Figur 5. Exempel på hur FishmongerK och Aachen ser ut. De används som rubriktypsnitt i både STARK 

Magasin och STARK Löpning. 

 

Jag har alltså valt att ha kvar alla typsnitt som används i huvudtidskriften. Petrus 

Iggström menar att en stor del av tidskriftens identitet ligger i typografin, mitt val att 

behålla typsnitten borde därför betyda att jag förstärker bandet mellan 

specialtidskriften och huvudtidskriften. Jag har tänkt att jag framhäver tidskriftens egen 

identitet med grafiska lösningar snarare än typografiska. Jag har på så sätt valt att gå 

emot resultatet från mina analyser, där specialtidskrifterna skiljde sig typografiskt från 

huvudtidskriften. En anledning till detta tror jag kan vara att deras specialtidskrifter 

kommer ut oftare och riktar sig till en annan eller en mycket mer specialinriktad 

läsarkrets än huvudtidskriften, och vill således bygga en tydligare egen identitet. STARK 

Löpning kommer också att rikta sig till en lite annan målgrupp än huvudtidskriften, men 

den kommer endast att komma ut en till två gånger per år, därför tror jag att det är 

viktigt att den har en del grafiskt starka samband med huvudtidskriften för att läsaren 

ska känna sig hemma i specialtidskriften. Ser man på det tvärtom, så kan 

specialtidskriften hjälpa till att ”marknadsföra” huvudtidskriften, och kroka in nya läsare 
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den vägen. Jag har alltså istället jobbat med att ändra vissa grafiska element för att 

tidskriften ska få en egen identitet. 

 

Eftersom det är väldigt mycket som ingår i en grafisk mall har jag valt att diskutera 

några av elementen här nedan, de som jag tror hjälper tidskriften att bygga en egen 

identitet. 

När det kommer till pagineringen finns det olika varianter att skriva den på. Jag har tagit 

inspiration från analyserna för att sammanställa en paginering jag tror är den som 

fungerar bäst. Jag har valt formatet: 

sidnummer, namn            webbadress – webbadress                   namn, sidnummer 

42 STARK Löpning                                                                            www.starkmagasin.se 

Sidnummer och namn kommer alltså att stå ute i ytterkanterna på sidan, eftersom det är 

där blicken fäster först. Det är viktigt att det är enkelt för läsaren att hitta rätt i 

tidskriften. Men jag vill även utnyttja utrymmet in mot bunten, och har därför valt att 

lägga webbadressen där för att göra reklam för den egna hemsidan genom hela 

tidskriften. Jag har valt att strunta i att ha med utgåvan, eftersom den kommer att 

komma ut så pass sällan. 

 

Något som tydligt syns om man läser igenom analyserna är att den grafiska 

formgivningen mellan alla tidskrifter skiljer sig till stor del. Några samband fann jag 

mellan huvud- och specialtidskrift. Fastän det finns mycket forskning om tidskrifters 

uppbyggnad där forskarna kommit fram till hur ”fungerande layout” ofta är uppbyggd, 

verkar det som att de som arbetar med grafiska lösningar till de aktuella tidskrifterna 

ofta ”går sin egen väg”. I ingen av analyserna märkte jag att någon tidskrift hade grafiska 

lösningar som helt gick emot hur man ”bör” göra (enligt tidigare forskning), men 

eftersom skillnaderna tidskrifterna emellan var många är det uppenbart formgivna på 

olika sätt.  
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Ett ”kännetecken” jag har jobbat efter är de rundade kanterna, samt en blockig känsla 

med mycket svärta. De rundade kanterna finns i faktarutorna, samt på den extra 

inramningen av den stora bilden som öppnar huvudrepet, den finns även på rubriken i 

krönikan, och ibland har bilder ett eller flera (ibland alla) hörn rundade. Se figur 6–10 

för exempel (de specifika bilderna som används i figur 6, 8 och 10 är inte en del av 

mallen, de är endast med för att förtydliga hur bilder ska/kan placeras ut på sidan). 

 

Figur 6. Längst ner till höger är ett exempel på en faktaruta, där man kan se de rundade hörnen. 

 

Figur 7. En tipsruta med runda hörn nere till vänster på förordssidan, och redaktionsrutan ligger på en svart 

platta. 
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Figur 8. Innehållsspalten på innehållssidan med rundade hörn. Stort citat på svart platta. 

 

Figur 9. Krönikesidan visar både på de rundade hörnen, samt svärtan och det ”blockiga” (rubriken och det 

stora citatet).  
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Figur 10. Ett annat exempel på ”blockighet”, en väldigt stor rubrik som tar upp drygt en halv sida. Det här är 

ett första uppslag på en coverstory, därav den vita ramen med rundade kanter kring bilden. 

 

Det här är alltså en stor del av tidskriftens identitet, jag har försökt hitta olika sätt det 

här kan återkomma på. Detta för att ge tidskriften en egen identitet, den ska kännas 

genomtänkt och inte spretig. Mallen finns längs bak i rapporten, se ”Bilaga 8 Den 

grafiska mallen”. 

 

Enligt Jan V. White är sidans delar olika värdefulla om man ser till att nå ut till läsaren. 

White anser att det viktigaste bör placeras i sidans ytterkanter, och att sidans överdel 

har större chans att bli sedd än underdelen (White 2003, 5). Detta har jag arbetat efter 

när jag har valt hur olika element ska placeras på sidan. Ett exempel är krönikesidan, där 

är själva krönikan till vänster på sidan (sidan är en vänstersida i tidskriften). Till höger 

på sidan finns en plus/minus-spalt. Det är en extradel, till skillnad från krönikan, och 

ligger därför in mot mitten. 
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7.2 Göra om tidskriften till e-format 
Det här är endast en teoretisk diskussion som jag hållit utifrån tidigare forskning. 

 

Eftersom det finns väldigt många olika lösningar på hur en tidskrift kan omformateras 

till e-format har jag valt ut två tjänster att titta närmare på: Mag+ och Issuu. Dessa 

tjänster valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. 

 

Hos Issuu (www.issuu.com) kan man bläddra igenom tidskriften i sin helhet. Utförandet 

liknar en uppladdad pdf, och vid undersökning av tjänsten har jag inte funnit något som 

direkt aktiverar läsaren. Det går bland annat att bläddra, zooma, ”gilla”, dela och välja 

helskärm. Man kan välja att få fram en undermeny där alla uppslag i tidskriften är 

synliga (se figur 11). Ser man ett uppslag man vill läsa går det att klicka direkt på det 

miniatyruppslaget, så öppnas det högst upp, i det uppförstorade uppslaget. Det går även 

att hoppa direkt till första eller sista sidan. 

 

Figur 11. En enkel skiss på hur en tidskrift kan visas i Issuu. 

 

Mag+ (www.magplus.com) är främst utformad för läsplattor med touchscreen. Man 

bygger sidorna i InDesign, och med hjälp av deras plugins som man ska installera går det 

att lägga till interaktiva moment. Här blir innehållet dynamiskt istället för statiskt. Ett 

exempel är att man kan lägga textspalter så att de går utanför gränsen för sidan, och 

alltså låta texten löpa utanför. När man sedan läser reportaget scrollar man in texten 

som inte har fått plats på sidan med hjälp av fingret. Scrollandet sker alltså då bara i 
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textspalten, resten av sidan är oförändrad. På så sätt bygger man både tidskriften som 

vanligt, med sida för sida efter varandra ”på bredden”, men man bygger även 

tidskriften ”på höjden”, och låter innehåll sticka utanför i till exempel underkant, för att 

sedan låta det scrollas in (se figur 12för förtydligande). Med deras plugin kan man även 

lägga in ljud, video och animationer. 

 

 

Figur 12. En stillbild från Mag+:s instruktionsvideo som visar hur tidskriften byggs både på ”bredden” 

och ”höjden” (Mag+ 2013). 

 

Fördelen med båda tjänsterna är att de som gör tidskriften inte behöver jobba i något 

annat program i InDesign. Som jag har förstått det är det endast en pdf-version av 

tidskriften som laddas upp på Issuu, och på Mag+ använder man plugins till InDesign för 

att göra e-formatet. Mag+ verkar däremot mer utformat för att man ska kunna lägga till 

ett interaktivt innehåll. Är det något som man siktar på, att man vill aktivera läsaren, så 

är den tjänsten antagligen ett bättre val. Nackdelen, antar jag, är att layouten skiljer sig 

väldigt mycket från papperstidskriften och det blir alltså mer jobb med att ta fram den 

här grafiska lösningen. Mag+ verkar på så sätt mer framtagen för de tidskrifter som 

endast finns i e-format (eller som ha mer personal som kan arbeta med dubbla layouter). 

Inte nog med att innehållet på sidorna läggs upp på helt olika sätt (även om man jobbar 

inom samma program, InDesign), så kan man även välja att lägga till sådant typ av 
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material som inte går att ha i en papperstidskrift, nämligen video, ljud och animation. 

Även det bidrar till en annan typ av layouttänk. 

 

Förenklat går det att säga: Ja, det är enkelt för STARK Magasin att lägga upp både 

nuvarande huvudtidskriften, samt kommande specialtidskrift i e-format på webben, till 

exempel via Issuu där extraarbetet (förutom att lägga upp själva tidskriften) verkar vara 

minimalt, eller via Mag+ där jobbet på sätt och vis dubblas, men där läsaren involveras i 

produkten på ett annat sätt. Men det finns så klart fler aspekter kring det här som man 

kan titta närmare på. 

 

Det finns många olika områden att rikta in sig på i en diskussion kring e-format, men 

något som återkom i den tidigare forskningen jag läst inom ämnet var att det var viktigt 

att fundera på användaren, och inte bara de tekniska lösningarna som något isolerat. 

 

Enligt Koons, O’Dell, Frishberg&Laff finns det både passiva och aktiva läsare, något jag 

utgår ifrån stämmer än i dag, fastän deras studier gjordes för tjugo år sedan. Det finns 

alltså en viss typ av läsare som vill ta sig igenom tidskriften med minsta möjliga 

ansträngning, och en annan som vill bli aktiverad. Issuu skulle således passa den passiva 

läsaren, men inte den aktiva. Mag+ riktar sig mer till den aktiva, men skulle kunna passa 

den passiva beroende på utformning. Till exempel skulle videosegment och andra 

interaktiva lösningar kunna användas endast till sido-/fördjupningsmaterial. Det ska 

alltså gå att bara läsa den vanliga texten och titta på bilderna och kunna förstå 

sammanhanget utan att behöva ägna sig åt de interaktiva momenten. Om man däremot 

vill fördjupa sig i ämnet som reportaget tar upp kan det vara en idé att använda sig av 

det interaktiva materialet. På så sätt skulle både den passiva och aktiva läsaren kunna 

tillgodoses, även om den passiva läsaren ändå blir tvungen att scrolla fram texten. 

 

Ingen av de här tjänsterna är egentligen bra om man ser till resultatet från Brita Ytre-

Arnes fallstudie. Där är interaktivitet snarare något som läsarna såg som negativt, på 

grund av sammanhanget som tidskriften läses i. De läser för att slappna av, vilket inte 

skulle gå om de hela tiden måste vara delaktiga. Utifrån den undersökningen skulle 

Issuu passa de personerna bättre, men med tanke på att respondenterna i Ytre-Arnes 

studie inte ville ”stirra på en skärm” när de läser uppstår ett problem vilken av 
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lösningarna som än används. De tyckte heller inte om storleken på de bärbara datorerna 

som de läste från, men detta kan så klart avhjälpas genom att istället använda till 

exempel en läsplatta. 

 

Något som inte verkade finnas hos varken Issuu eller Mag+ var bra 

bläddringsmöjligheter. Enligt Koons, O’Dell, Frishberg&Laff läste olika typer av läsare 

tidskriften på olika sätt. Det fanns de som bläddrade, de som utgick från omslagets 

puffar och de som utgick ifrån innehållssidan. Det som var uppenbart var att båda 

tjänsterna var utformade så att det gick att bläddra som vanligt, från sida till sida. Båda 

hade även så att man kunde få en överblick över miniatyruppslag och därifrån välja ett 

som verkade intressant. Detta passar alltså första kategorin läsare utmärkt, bläddrarna. 

Sedan fanns det alltså de som hellre granskade omslag eller innehållssida för att hitta 

vad de ville läsa. Varför inte göra så att puffarna på omslaget är klickbara länkar? Om en 

läsare granskar omslaget och till exempel tycker att dragarpuffen var intressant skulle 

man alltså kunna trycka på den och direkt tas till sidan där det reportaget börjar. På 

samma sätt skulle rubrikerna på innehållssidan kunna fungera. Då har man alltså tagit 

hänsyn till olika typer av läsare i layouten av tidskriften. 

8 Slutsats 

Det finns tydliga rekommendationer i tidigare forskning kring hur en tidskrift bör vara 

uppbyggd. I analyserna jag gjorde av huvud- och specialtidskrifter märkte jag att det till 

viss del fanns ett grafiskt samband, men på det stora hela var det inte särskilt många 

likheter mellan tidskrifterna. Detta kan bero på att specialtidskrifterna riktar sig till en 

annan, mer inriktad målgrupp än huvudtidskriften, och man vill därför att 

specialtidskriften ska ha en ”egen identitet”. Jag valde, precis som de andra 

specialtidskrifterna, att ha vissa element likadana som i huvudtidskriften, medan andra 

delar gjordes om helt. Den grafiska mallen jag tog fram har ett starkare grafiskt samband 

med huvudtidskriften, jämfört med resultaten jag fick fram i mina analyser. Detta beror 

mycket på att jag valde att behålla alla typsnitt från huvudtidskriften. Det kändes viktigt 

med ett tydligare samband, då tidskriften jag gjort den grafiska mallen till ska komma ut 

max två gånger per år (till skillnad från specialtidskrifterna i analyserna som kommer ut 

fler gånger per år än så). Jag jobbade därför mest med att ändra några grafiska element 
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helt, till exempel faktarutan och de stora citaten, samt hur allt placeras ut på sidorna. Jag 

har jobbat mycket med rundade hörn, blockighet och svärta som en del i tidskriftens 

egen identitet. 

 

Det kan även vara enkelt att göra om tidskriften till e-format, men det beror på till vilken 

sorts läsare man vänder sig till med e-tidskriften.Enligt Koons, O’Dell, Frishberg&Laff 

finns det passiva och aktiva läsare. En passiv läsare skulle antagligen klara sig med en 

snyggt upplagd pdf, eller liknande (som tjänsten Issuu i mitt exempel under ”7.2 Göra 

om tidskriften till e-format”). En mer aktiv läsare skulle antagligen behövaen del 

interaktivt material (som tjänsten Mag+ i mitt tidigare exempel). Man bör även se efter 

om det finns någon tjänst som jobbar mer med länkar inom e-tidskrifter. Vissa läsare vill 

läsa just reportagen som puffas på omslaget, eller något speciellt de hittat på 

innehållssidan. Det vore därför bra om de rubrikerna var klickbara, så att läsaren direkt 

kunde tas dit i e-tidskriften. 
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Bilaga 1 Detaljbeskrivning som tidskriftsanalyserna bygger på 
 
Tidningshuvud är där tidskriftens logga sitter högst upp på omslaget. Har tidskriften en 

välkänd logga är det möjligt att ”offra” en bit av den i layoutandet. Det är inte ovanligt att 

en väletablerad tidskrift väljer att till exempel låta omslagsmodellens huvud skymma en 

del av tidskriftens namn. Eftersom loggan redan är välkänd så gör det ingenting, då 

läsaren ändå är medveten om vad det är för tidskrift (Foges 1999, 23). 

 

Det spelar ingen roll hur ofta eller sällan en tidskrift kommer ut, det är alltid viktigt att 

läsaren känner igen tidskriften. En stor del av igenkänningen och varumärket sitter just i 

tidskriftens logga. Bland dagens tidskrifter finns verkligen alla sorts varianter av 

tidningshuvudets utseende, men ur PR-sammanhang, på grund av psykologiska orsaker, 

bör inte tidskriftens varumärke (återigen – huvudsakligen loggan) ändras. För att skilja 

ut loggan brukar den ofta läggas på en färgad platta (Moser 2007, 92). I STARK Magasins 

fall ligger bokstäverna S, T, A, R och K var för sig på en egen färgad platta (se figur 1 

nedan).  

 
Figur 1. STARK Magasins logga.  

 
Moser menar även att loggor som är handskrivna kommer att sticka ut och ge ett 

särpräglat intryck. Sådana loggor är inte tidlösa, men de är personliga (Moser 2007, 92). 

 

Puffar är rubriker som finns på tidskriftens omslag för att göra läsaren intresserad av 

innehållet i tidskriften (och i förlängningen även få dem att köpa den). När man layoutar 

omslaget måste man välja om någon av puffarna ska tävla med tidningshuvudet om 

läsarens uppmärksamhet, eller om de ska vara mer återhållsamma. Puffarna layoutas 

också på olika sätt beroende på hur omslagsbilden ser ut. Antalet puffar man väljer att 

ha varierar mellan olika titlar. Rent krasst brukar man säga att få puffar indikerar på en 

mer ”sofistikerad” tidskrift, medan ett omslag fyllt av puffar kan ge intrycket att läsaren 

får mycket för pengarna. Varje nummer har en huvudnyhet/huvudreportage, och för att 
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göra läsaren uppmärksam på vilken puff som handlar om det används text, storlek och 

färg för att få den att sticka ut (även placeringen är viktig) (Foges 1999, 24).  

 

Tidskriftsrygg är ryggen på tidskriften. De flesta tidskrifter som säljs i butiker har en 

platt rygg mellan omslag och baksida, ryggen är en del av tidskriften som ofta glöms bort. 

Här kan man till exempel placera loggan och information om utgåvan. En del tidskrifter 

har med huvudreportagen på ryggen. Man kan även layouta ryggen så att tidskriften 

tillsammans med andra nummer bildar en helhet. Om man ställer flera nummer efter 

varandra kanske man till exempel får en hel bild, där varje nummer i sig bara har en del 

av bilden på ryggen. Sådana här små detaljer uppmuntra läsaren till att vara lojal och 

fortsätta att köpa tidskriften (Foges 1999, 38). 

 

Baksida är baksidan på tidskriften, den ses ofta som en överskottssida. Både omslaget 

och tidskriftsryggen bär viktig information för numret vad gäller att marknadsföra 

numret och identifiera innehållet. Eftersom baksidan blir ett slags överskottssida säljs 

den ofta till annonsörer (Foges 1999, 39). 

 

Tidskriftsstorlek är storleken på själva tidskriften. De flesta tidskrifter är i ungefär 

samma storlek, yttre faktorer kan påverka hur stor en tidskrift ska vara. Den kanske 

måste kunna levereras med post eller få plats i tidskriftshyllan i affären. Maskinerna 

som används för att trycka tidskriften är anpassade för ett visst standardomfång på 

storlekar, går man utanför dessa storlekar kan det bli så att tidskriften måste 

specialtryckas, vilket ökar kostnaderna. Man kan även välja att använda sig av en ovanlig 

storlek för att sticka ut (Foges 1999, 54). 

 

Innehållssida är sidan där tidskriftens innehåll står listat, samt på vilken sida innehållet 

kan hittas. Här presenteras ibland medarbetarna på tidskriften med namn och titel, ofta 

finns även kontaktuppgifter. En del tidskrifter har kort bakgrundsinformation om 

medarbetarna på den här sidan (annars kan det till exempel läggas bredvid förordet 

eller på annan plats i början av tidskriften). Ibland finns information om prenumeration 

och upplaga. Ofta finns det bilder på innehållssidan som har med någon del inne i 

tidskriften att göra. Den information man till slut väljer att ha med på innehållssidan 

brukar sedan vara detsamma nummer efter nummer (Foges 1999, 66–67). 
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Förord är en sida nära innehållssidan (ofta på sida tre, men det kan variera beroende på 

hur annonserna ligger i tidskriften) där chefredaktören vänder sig direkt till läsaren. 

Den här sidan kan liknas vid ledaren i en dagstidning. I förordet kan chefredaktören 

diskutera de aktuella ämnena som tas upp i tidskriften (Foges 1999, 74). Ser man till 

förordet rent grafiskt består sidan oftast av ”en eller två textspalter, en rubrik, en bild på 

skribenten och en handskriven signatur” (Jais-Nielsen 2004, 56).  

 

Krönikor är texter som behandlar ämnen i linje med innehållet i tidskriften, de är 

skrivna av gästskribenter. Grafiskt påminner krönikan om förordet: det finns ett foto 

eller en teckning på krönikören, samt själva texten. Ofta brukar det finnas ett förstorat 

citat. I magasin som kommer ut en gång i månaden (eller mer sällan) brukar krönikan 

ligga på en hel sida (Jais-Nielsen 2004, 58). 

 

Ingress är ett par meningar som artikeln öppnar. Ingresser kan se ut på många olika 

sätt, ibland sitter den ihop med brödtexten (men är fetad), ibland har den en helt annan 

placering, storlek och typsnitt. Det vanligaste är att ingressen står för sig själv, och 

agerar som en övergång mellan rubriken och brödtexten (Foges 1999, 86). 

 

Produktsidor är de sidor som är fyllda med bilder på olika produkter (kan vara kläder, 

skor, inredning och så vidare). Det är redaktionen på tidskriften som gör urvalet och 

skriver texterna. Kan finnas i fram- eller bakvagnen (Jais-Nielsen 2004, 56). 

 

Plocksidor innehåller ofta korta, fyndiga notiser, citat och foton. Finns oftast i 

framvagnen (Jais-Nielsen 2004, 56). 

 

Mitten är den sektion i tidskriften där de längsta reportagen och flest och störst bilder 

finns. Den första artikeln i mitten brukar vara coverstoryn, som brukar börja på ett 

uppslag eller med en helsidesbild för att markera början på mittendelen. Grafiskt sett är 

spalterna bredare och texten är ofta en antikva i mittsektionen. I månadsmagasin brukar 

de flesta längre artiklar starta på ett uppslag, med rubrik, ingress och byline (Jais-

Nielsen 2004, 60–61). 
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Typografi är arrangerandet av text. Här ingår att bestämma typsnitt, storlek på texten, 

samt dess placering. I tidskrifter har man ofta en optimalt läsbar brödtext och en mer 

expressiv rubrik (där utseendet på rubriken är viktigare än läsbarheten) (Jais-Nielsen 

2004, 228–229).  

 

Brödtexten. ”I tidskriftspalter brukar texten ligga någonstans mellan nio och elva 

punkter och radavståndet brukar vara cirka två punkter större än textstorleken” (Jais-

Nielsen 2004, 244). 

 

Spalter. Det finns inga regler för spalter, men det är vanligt att essäer sätts i tvåspalt, 

reportage i trespalt och fyrspalt för faktatexter. I magasin är det även vanligt att ha 

luftspalter, vilket ofta är tomma halvspalter. I dessa kan man till exempel lägga citat eller 

bildtexter (Jais-Nielsen 2004, 258). 

 

Stora citat. Det är vanligt att använda stora citat i tidskrifter. De består antingen av 

sammanfattningar eller urklipp av texten. De fungerar både till att få läsaren intresserad 

av innehållet i artikeln, och till att lätta upp texttunga sidor. Det finns olika sätt att 

placera ut de stora citaten på: i eller utanför spalten eller i bilden. Vissa tidskrifter 

använder samma typsnitt på de stora citaten som i ingressen (Jais-Nielsen 2004, 262–

264). Stora citat kan avgränsas på olika sätt från brödtexten (förutom graden på 

bokstäverna). Man kan använda sig av luft runt citatet, ligger citatet mitt i brödtexten 

kan luften bilda som en ram runt citatet. Annars kan citatet ha en platta bakom sig, eller 

avgränsas med olika typer av linjer. Det är även vanligt att man använder extra stora 

citationstecken för att markera ett utdraget citat (White 2003, 130–131). 

 

Bildtext är kommenterande eller faktamässiga. Bildtexten är väldigt viktig, då bilden är 

det första läsaren tittar på i layouten. Brödtexten och bildtexten bör skilja sig rent 

typografiskt från varandra. Graden på bildtexten bör upplevas som lika stor som graden 

på brödtexten. Vanligen används en sans-serif eller brödtextens typsnitt i en kursiv 

variant (Jais-Nielsen 2004, 264). Bildtexten ska helst placeras under eller till höger om 

bilden. Kanten på bildtexten bör justeras så att den följer bilden. Ligger bildtexten till 

höger om bilden, så ska texten vänsterjusteras (White 2003, 140–141).  
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Blankrader brukar användas i månadstidskrifter istället för mellanrubriker. Efter en 

blankrad är det vanligt att de första orden i det nya stycket är i en annan stil än resten av 

brödtexten (Jais-Nielsen 2004, 266).  

 

Anfanger är ännu ett sätt att bryta upp texten. Man måste däremot se upp så att det inte 

blir för många anfanger i en text, då blir texten istället splittrad (Jais-Nielsen 2004, 266).  

 

Slut brukar markeras i texten, men det finns olika sätt att göra det på. I vissa tidskrifter 

skriver man ut textförfattare och fotograf igen, medan man i andra använder markörer 

som till exempel en cirkel för att visa att avsnittet är slut. Vissa tidskrifter använder 

fortsättsmarkörer på de ställen där det är tveksamt om texten fortsätter på ny sida. 

Ibland skrivs ordet ”fortsättning” ut, andra gånger används symboler som till exempel 

pilar.  

 

Vinjett är namngivningen på olika delar i tidskriften. Vinjetten är en stor del i 

profilskapandet för tidskriften. Den brukar nästan alltid placeras överst på sidan (Jais-

Nielsen 2004, 270). Vinjetten används för att guida läsaren genom tidskriften (Moser 

2007, 116). 

 

Pagineringen är sidnumreringen och den placeras oftast i sidfoten. I tidskrifter är det 

vanligt att även ha med tidskriftsnamnet och det aktuella numret. Ibland ligger alla 

delarna tillsammans, men vanligast är att paginan ligger i ytterkanten, och resten in mot 

bunten (Jais-Nielsen 2004, 270). 

 

Faktarutor används för att hjälpa till att sortera innehållet i en artikel. Faktarutorna 

kan vara i rutor, plattor eller sidospalter, till exempel. Man brukar använda typografin 

för att signalera att det här är en annan typ av innehåll, man kan då använda ett annat 

typsnitt eller grad på texten. Det lämpar sig att använda en sans-serif till faktarutorna. 

Det är vanligt att använda en sidspalt till faktarutan, det kan då vara en tonad platta i 

spalten, eller att man avgränsar faktarutan med en spaltlinje (Jais-Nielsen 2004, 270–

271). 
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Bilaga 2 Innehållsanalys av ELLE 
 
Tidskrift: ELLE 
Nummer:April 2013 
 
 
 
Tidningshuvud 
Är tidningshuvudet skymt? 
Svar: Ja. 
 
Används samma tidningshuvud som huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Tidningshuvudet är inte bara skymt av modellen, utan också av en 
puff. 
 
 
 

Puffar 
Hur många puffar finns på omslaget? 
Svar: 6 stycken. 
 
Hur många typsnitt används till/i puffarna? 
Svar: Två olika typsnitt, men de använder både kursiv och vanlig variant av typsnitten, 
samt olika vikt. Det ena typsnittet är sans-serif, det andra antikva. Typsnittet med 
klackar används bara i kursiv version. 
 
Vilket är antalet färger som används i puffarna? 
Svar: Fyra färger används på texten (svart, vit, orange, lila). Ingen av puffarna ligger på 
plattor. Den lila färgen är upptagen från omslagsbilden. Den orangea är pålagd i 
efterhand (tror jag) på bakgrunden. Både lila och orange återfinns i loggan. 
 
Ligger puffarna över omslagsbildens modell/objekt? 
Svar: Ja, alla utom en ligger helt eller delvis på modellen på omslagsbilden. 
 
Övrig kommentar: Inget av typsnitten som används är samma som det som används i 
loggan. 
 
 
 

Tidskriftsrygg 
Vad finns på tidskriftsryggen? 
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Svar: Tidskriftens logga, slogan (”Världens största modetidning”), aktuellt nummer, 
hemsideadress. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Baksida 
Vad består baksidan av? 
Svar: Helsidesannons 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Tidskriftsstorlek 
Hur stor är tidskriften i millimeter (höjd och bredd)? 
Svar: 304 x 230 
 
Skiljer den sig i storlek jämfört med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Innehållssida 
Hur är innehållssidan uppbyggd? 
Svar: Innehållssidan är på två sidor. Den sträcker sig inte över ett uppslag, utan den 
första är på en högersida och den andra är på kommande vänstersida.  
 
 
SIDA ETT 
Första innehållssidan har loggan högst upp, i samma grad som på omslaget. Under 
loggans sista ”E” (alltså på sidans högra del) står det aktuella numret (April 2013/Nr 
296). Det är skrivet med samma sans-serif som användes till puffarna på omslaget. 
 
Under loggans första ”E”, alltså på sidans vänstra del, finns en liten lila stjärna följt av: ”= 
på omslaget”. Det är skrivet med antikvan, kursivt. 
 
Innehållssidan är byggd på tre spalter, med innehållslistan i spalten längst till vänster. 
Innehållet är uppdelat så här: ”Reportage”, ”Mode”, ”Skönhet & Hälsa” (innehållssida 
två), ”Livsstil” (innehållssida två) och ”Alltid i ELLE” (innehållssida två). De här 
rubrikerna är skrivna med antikvan, men inte i kursiv den här gången, utan i vanlig stil, 
och bara med versaler. 
 
Under rubrikerna står själva innehållet. Det är uppbyggt så här: ”[Sidnummer] [Något 
slags rubrik, oftast bara ett ord] [Lite med förklaring/vinkling till rubrikordet]”. 
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Sidnumret är skrivet med antikvan, och är i rosa. Graden upplevs större än resten av 
texten på samma rad. ”Rubrikerna” på artiklarna är skrivna i en fet sans-serif, samma 
som används om omslaget, och endast i versaler. Fördjupningen/vinklingen är skriven i 
antikvan, kursiverad. Här används stor begynnelsebokstav, men annars bara gemener. 
Några har en lila stjärna på slutet, de har blivit puffade på omslaget. 
 
Det finns tre bilder på den första innehållssidan. En som tar upp halva sidan ensam. Mitt 
på bilden står det i antikvan, kursiv, stor grad: ”Statementsmycken och lyxiga 
accessoarer gör sommarlooken.” och i mindre grad under: ”Detaljdekadens, sidan 180”. 
 
Uppe på loggan, mellan första ”E” och ”L” är en bild på en blå sminkpenna. Bredvid finns 
en text i antikva, kursiv och samma lilla grad som ”Detaljdekadens…” där det står: ”Blå 
trend, sidan 56”. 
 
Längst ner i den vänstra spalten (spalten med innehållsförteckningen) finns en bild på 
en sko. Ovanpå skon finns en text i antikva, kursiv i den mindre graden, där det 
står: ”Barbies favoriter, sidan 51”. 
 
Endast svart eller vit används på de här texterna. Enda tecknen med färg är siffrorna 
(och loggan högst upp). 
 
Till höger, längst ner på sidan, finns en ruta med information om omslaget. Rutan går 
över nästan två spalter. Det är två omslagsbilder, då det är en bild som används i butik 
och en annan som används till prenumeranter. Den i butik (den som jag analyserar här) 
har fler puffar, den som kommer ut till prenumeranter har bara en puff. Själva 
omslagsbilden är också annorlunda. Det är samma modell, med samma bakgrund och 
kläder, men utsnittet är tightare på den jag analyserar. 
 
Rutan med information om omslaget består av en transparent, vit platta. I över- och 
underkant på plattan används linjen som heter ”Tunn-tunn” i InDesign. Rubriken, ”På 
omslagen”, är skriven med antikvan i vanlig stil, bara versaler. Informationen under är 
skriven med sans-serif, två olika tjocklekar, en fet och en tunn. All text är skriven i 
versaler. 
 
SIDA TVÅ 
Andra innehållssidan har loggan högst upp, i samma grad som på omslaget.  
 
Innehållssidan är byggd på tre spalter, med innehållslistan i spalten längst till höger (in 
mot bunten). På den här sidan finns alltså rubrikerna/sektionerna: ”Skönhet & 
Hälsa”, ”Livsstil” och ”Alltid i ELLE”. De här rubrikerna är skrivna med antikvan, men 
inte i kursiv, utan i vanlig stil, och bara med versaler. 
 
Texten i innehållsförteckningen är uppbyggd på precis samma sätt på sida två, som på 
sida ett. Under rubrikerna står själva innehållet. Det är uppbyggt så här: ”[Sidnummer] 
[Något slags rubrik, oftast bara ett ord] [Lite med förklaring/vinkling till rubrikordet]”. 
Sidnumret är skrivet med antikvan, och är i rosa. Graden upplevs större än resten av 
texten på samma rad. ”Rubrikerna” på artiklarna är skrivna i en fet sans-serif, endast i 
versaler. Fördjupningen/vinklingen är skriven i antikvan, kursiverad. Här används stor 
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begynnelsebokstav, men annars bara gemener. Några har en lila stjärna på slutet, de har 
blivit puffade på omslaget. 
 
Något som skiljer sig i innehållsförteckningen är delen ”Alltid i ELLE”. Den här delen 
ligger i samma spalt som övriga rubriker, men under har man lagt en lila platta. All text 
är vit, men är i övrigt skriven på samma sätt som innan. Det finns ingen ”vinkling”, bara 
sidnummer och rubrik. 
 
Det finns fem bilder på den andra innehållssidan. Två som tar upp en fjärdedel av sidan 
var. De tre övriga är mindre och frilagda. Vid varje bild finns en kort text i en liten grad 
(skriven med antikvan i kursiv), med rubrik och sidnummer som hör till bilden. 
 
All text är skriven i svart, utom texten under avsnittet ”Alltid i ELLE”, samt alla 
sidnummer i spalten med innehållsförteckningen (och loggan överst på sidan). 
 
SAMMANFATTNING 
Två typsnitt, tre färger, flera olika grader och vikter. På de två sidorna finns tio bilder 
sammanlagt, varav två är på omslagen. Resterande bilder har med innehållet i 
tidskriften att göra. Överst på båda sidorna finns loggan. Ett slags linje används (Tunn-
tunn).  
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Förord 
Vad innehåller förordssidan? 
Svar: Överst på sidan finns vinjetten. Den består av ordet ”Intro” skrivet i versaler, med 
det sans-serifa typsnittet i ”thin”-versionen. Texten är skriven med svart, och det ligger 
inte på någon platta.  
 
Rubriken (”Kvinnokraft”) är i svart, versaler och i samma typsnitt som vinjetten. Det 
enda som skiljer är att graden är större.  
 
Brödtexten ligger i en spalt och är skriven med en transantikva. Texten är svart och 
ligger på en vit bakgrund. Bakgrunden tar upp två av de tre spalterna sidan är uppbyggd 
på. 
 
Förordet avslutas under brödtexten med chefredaktörens signatur och 
namnförtydligande och titel. Det är samma typsnitt som brödtexten (vilket är samma 
typsnitt som antikvan som använts tidigare i tidskriften, den som använts mest i kursiv 
version än så länge).  
 
Förordet ligger på en vänstersida. På sidans högra del, alltså in mot bunten, ligger en grå 
platta över en spalt. Rubriken är ”Hermines aprilfavoriter”. Hermine är alltså namnet på 
chefredaktören. ”Hermines” är skrivet i en sans-serif, antagligen samma som används 
annars på sidan, fast en kondenserad variant. Det ordet är skrivet i versaler och i vitt. 
Under ordet kommer en tunn, svart, helfylld linje som delar av. Under den linjen är 
ordet ”aprilfavoriter” skrivet. Där använder de antikvan i kursivt. Under rubriken är det 
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sedan bilder på kläder och accessoarer. Till bilderna används en sans-serif i en liten grad 
för att skriva vad det är på bilden. 
 
 
Hur många spalter ligger texten på? 
Svar: En spalt. 
 
 
 

Krönikor 
Hur är krönikesidan uppbyggd? 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Det finns inga krönikor i tidskriften 
 
 
 

Ingress 
Används samma typsnitt på alla ingresser i mittendelen? 
Svar: Ja. 
 
Är det samma typsnitt på ingressen som i huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Ingressen på produktsidorna (de som har ingresser) är i antikvan, 
kursiv. I reportagen har alla antikvan som ingresstypsnitt, och i alla utom en 
används ”regular”, i ett reportage är ingressen däremot kursiv. 
 
Ingresserna är antingen vänsterjusterade eller centrerade. 
 
 
 

Produktsidor 
Finns produktsidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Ligger produktsidorna i fram- eller bakvagnen? 
Svar: Både i fram- och bakvagnen. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är produktsidan uppbyggd? 
Svar: I början av tidningen kommer sju produktsidor under 
sektionen ”Mode/Trend/Trendguide”. Alla ligger på enkelsidor, där den andra sidan på 
uppslaget är en helsidesannons. 
 
Vinjetten består av ordet ”Trend” skrivet i versaler, med det sans-serifa typsnittet 
i ”thin”-versionen. Texten är skriven med svart, och det ligger inte på någon platta. 
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Produkterna avgränsas inte från varandra på något annat sätt än att man har lite luft 
mellan dem. I stort sett alla bilder, på alla sju sidorna, är frilagda. På varje sida är det 
ungefär tre bilder som inte är frilagda. En av de här tre bilderna brukar dras lite större 
än de övriga. 
 
Varje sida har ett tema, den första har ”Bubbelgumsbarbie”, och alla kläder och 
accessoarer går i en rosa ton. 
 
Högst upp på sidan finns rubriken ”På catwalken” skriven i antikvan, vanlig version och 
bara i versaler. Orden står inne i en lite, rektangulär ruta. Rutan har ingen fyllningsfärg, 
men kanten är en svart, tunn, helfylld linje. Den ligger ovanpå en annan ruta, som ser 
likadan ut fast större. Den större rutan innehåller tre icke-frilagda bilder från just 
catwalken. De här bilderna tar väldigt liten plats på sidan, och finns bara högst upp, 
centrerat. 
 
Till vänster om catwalk-rutan finns en till icke-frilagd bild. Det är sidans dragarbild och 
är alltså den största bilden på sidan. Bilden föreställer två kvinnor i ”Bubbelgumsbarbie-
färgade” kläder. I bilden ligger en bildtext. Den är skriven med sans-serif, med stor 
begynnelsebokstav, men annars bara gemener.  
 
Under catwalk-rutan finns rubriken och ingressen för sidan. Rubriken är: ”Trendguide 
Bubbelgumsbarbie”. Ingressen är: ”Dansa min docka, i barnkammarfärger och lekfulla 
detaljer.”. ”Trendguide” är skrivet i kursiv antikva, bara gemener, och i rosa 
färg. ”Bubbelgumsbarbie” står på en ny rad, samt i en större grad. Det ordet är skrivet i 
svart, sans-serif och bara versaler. Ingressen är skriven i kursiv antikva, precis 
som ”trendguide”. Graden är något mindre än ”trendguide”, och ingressen är endast i 
svart (samt har stor begynnelsebokstav, till skillnad från ”trendguide”). 
 
Resten av sidan består av frilagda bilder på kläder och accessoarer, alla 
i ”Bubbelgumsbarbie-färger”. Vid varje frilagd bild finns en siffra, skriven med antikvan. 
Siffran är i svart, och den ligger på en vit, rund platta.  
 
Underst på sidan finns information om de olika plaggen. Den här delen är avskild från 
resten av sidan med en linje över och under texten. Linjen som används är den som i 
InDesign heter ”Tunn-tunn”.  
 
Siffrorna är skrivna med antikvan, och är i samma rosa färg som ”trendguide”. Texten 
med information som följer siffran är svart sans-serif. Där finns info om typ av produkt, 
pris, samt märke. 
 
Alla produktsidor under Mode/Trend/Trendguide är uppbyggda på samma sätt, utom 
en som har temat ”Bedårande blådårar”, alltså blått smink. Där finns även en brödtext, 
till skillnad från de andra sidorna. Brödtexten är skriven med transantikvan som 
använts tidigare i tidskriften. 
 
Senare i tidningen, även här under vinjetten ”Mode” finns åtta produktsidor till. 
Uppbyggnaden är lik tidigare sidor, men skiljer sig på vissa punkter. De här sidorna har 
också ett tema per sida, men nu är temat en person. ELLEs moderedaktion får var sin 
sida där de tipsar om kläder och accessoarer de tycker om. 
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En sida är till exempel Cia Janssons (modechef). Hon har valt temat ”Enkel elegans”. I 
mitten av sidan är det ett litet porträtt på Jansson, med namn och titel under (skrivet 
med antikvan, inte kursivt). Under den presentationen kommer rubriken ”Enkel 
elegans”, skrivet med sans-serif i större grad. Under den rubriken kommer 
ingressen: ”Rockigt skinn varvat med romantisk spets.”. Det är skrivet med kursiv 
antikva. Under det kommer tre frågor om kläder/accessoarer som hon får svara på. All 
den texten är sans-serif, men frågorna är fetade. Runt det här är en (vad det ser ut) 
handmålad cirkel, som avgränsar texten från produktbilderna runtomkring. 
 
Precis som på tidigare sidor har varje bild en siffra, samt att text med info om 
produkterna finns längs ner på sidan (skriven precis på samma sätt som tidigare). 
 
En skillnad mot tidigare sidor är att bakgrunden på sidan är ett gråfläckigt mönster 
(olika bakgrund på varje sida, beroende på temat). Det är samma gråa färg som cirkeln 
runt texten. Alla bilder och text ligger däremot på en stor, vit platta. Bakgrunden bildar 
därför bara som en ram runt hela sidan.  
 
Det finns två utdragna citat. Citaten återfinns inte i den lilla intervjun i mitten. Citaten är 
skrivna i sans-serif, bara versaler, och i vitt. Båda citaten delas upp på två rader, och 
varje del av citatet ligger på en svart platta. Exempel: ”Jag dras till svart, det känns 
stilrent och enkelt när man omger sig med trender hela tiden.” Första delen: ” Jag dras 
till svart, det känns stilrent och enkelt” ligger på en rad, och alltså på en svart platta. 
Resten av citatet ligger på raden under, och alltså på en annan svart platta. 
 
Ännu längre bak, men också det här under sektionen ”Mode” kommer fem till 
produktsidor. De skiljer sig en del från de tidigare sidorna.  
 
De här sidorna är sinsemellan uppbyggda på samma sätt, så jag tittar bara på en sida. 
Vinjetten är densamma som på tidigare sidor. Nästan alla produkter är frilagda, vilket 
också är likt tidigare sidor. En icke-frilagd dragarbild används. Den är högst upp, 
centrerad på sidan. 
 
Under dragarbilden finns rubriken ”Snabbt mode” skrivet i en vit banderoll. Rubriken är 
skriven i sans-serif, svart text och endast versaler. Under finns ingressen: ”Växla upp din 
stil genom att matcha snabba skor med tekniska tyger i starka färger.” Ingressen är 
skriven på en grå platta med vågiga kanter. Ingressen är även den skriven i sans-serif, 
inte kursiv, stor begynnelsebokstav men annars gemener. Den grå plattan har en ljus 
skugga. 
 
Resten av sidan är fylld av frilagda produkter. Vid varje produkt finns en kort bildtext 
med info om produkttyp, pris och märke. Texten är skriven med samma typsnitt som 
rubrik och ingress.  
 
På den stora dragarbilden finns även ett stort citat. Där används ett script-typsnitt, som 
gör att det ser handskrivet ut. 
 
Bakgrunden på sidan är vit. 
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Senare i tidskriften följer 44 produktsidor till, alla kommer på raken efter varandra. De 
är ganska olika i stil (vissa har till och med illustrerade bilder istället för fotografi), men 
uppbyggnaden är precis likadan. 
 
En stor bild fyller hela sidan. Bilden föreställer en modell med kläderna/produkterna på 
sig.  
 
Oftast nere i ena hörnet, men ibland någon annan stans på sidan om det passar bättre 
utifrån bildens utformning, finns information om produkterna. Texten består av en 
rubrik, exempelvis: ”Karin S, 16 år”, den är skriven i den kursiva antikvan. Under 
rubriken är en tunn, svart, helfylld linje. Under det kommer information om kläder, 
vilken produkt det gäller, pris och märke. Det här är skrivet med sans-serif, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener.  
 
Ett par av de här bilderna drar ut över ett helt uppslag, men utöver det är de uppbyggda 
på samma sätt. 
 
Senare i tidningen kommer fyra produktsidor till, den här gången under sektionen ”Stil”, 
och inte ”Mode”. De är uppbyggda på samma sätt som exemplet 
med ”Bubbelgumsbarbie”. 
 
Senare i tidningen kommer tre produktsidor till, den här gången under sektionen ”Mode” 
igen. De är uppbyggda på samma sätt som exemplet med ”Bubbelgumsbarbie”. Ett 
undantag är att det även finns en byline här, exempel: ”av Christina Ahlberg”. ”Av” är då 
skrivet helt i gemener, i kursiv antikva. ”Christina Ahlberg” är skrivet med versaler, i 
vanlig antikva. 
 
Senare i tidningen, den här gången under ”Skönhet” och inte ”Mode” eller ”Stil”, finns två 
produktsidor till. De sinsemellan skiljer sig en del från varandra. 
 
Den första har rubriken: ”aprilnytt lila vindar”. ”Aprilnytt” är skrivet med kursiv antikva, 
och i rosa. ”Lila vindar” är skrivet i sans-serif, versaler och i svart. Under finns en ingress 
som är skriven i kursiv antikva, i svart.  
 
Under ingressen, och centrerat mitt på sidan, finns en brödtext. Där står bland annat 
information om produkterna men även mer utfyllnadstext. Texten består av fyra stycken, 
varje stycke har en fetad ingång kapitäler (de tre första orden). Den här ingången har 
även en tunn, rosa helfylld linje. Från varje stycke går det även en rosa pil ut som pekar 
på produkten som texten handlar om.  
 
Bilderna är i en cirkel runtomkring brödtexten, alla bilder utom en är frilagd. Vid två av 
bilderna finns en längre bildtext. Rubriken till bildtexten, exempel: ”Rosa drömmar”, är i 
en tunn sans-serif, endast versaler. Färgen på texten är samma som färgen i titeln (i det 
här fallet rosa, i det andra fallet lila). Själva bildtexten är också sans-serif, men med stor 
begynnelsebokstav och annars i gemener. Hela bildtexten är fetad. 
 
Den sista produktsidan, som också är den andra produktsidan under ”Skönhet”, skiljer 
sig från den första. Här finns ingen brödtext alls, utan bara rubrik, ingress och bildtexter. 
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Rubriken och ingressen är skriven precis på samma sätt som produktsidan innan. De 
ligger på sidans nedre, vänstra del. 
 
Bilderna är inte frilagda, utan bilden är ett enda foto (innehållandes flera utplacerade 
produkter). Vid varje produkt finns en bildtext med info om produkttyp, namn på 
produkten, pris och märke. All den här informationen är skriven med en tunn sans-serif, 
stor begynnelsebokstav men annars gemener. Texterna har även en ”rubrik” som består 
av ett ord, exempelvis ”Avstressande” eller ”Mjukgörande”. De här rubrikerna är skrivna 
i versaler, samma typsnitt som infotexten med en tyngre vikt (fetad). 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre produktsidor finns i 
jämförelse med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Sammanlagt innehåller tidskriften 73 produktsidor. 
 
 
 

Plocksidor 
Finns plocksidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är plocksidan uppbyggd? 
Svar: Det finns fyra plocksidor i sektionen ”Aktuelle”. Varje plocksida ligger på en 
enkelsida och har olika inriktning (film & tv, musik, böcker och mode).  
 
Plocksidorna under ”Aktuelle” är uppbyggda på samma sätt, här beskriver jag ”Film & 
tv”-plocket: Vänsterspalten har rubriken ”På bio”. Det är skrivet med versaler, sans-serif. 
Texten är vit på en svart platta som bara omsluter själva ordet (plus några millimeter 
till). I den svarta plattans undre kant går det ut en svart, tunn helfylld linje, den går ut till 
spaltens kant. Vid spaltens kant går en linje ner, vertikalt, längs med spalten. Den linjen 
är också en svart, tunn, helfylld linje. Den linjen går ner till satsytans slut i underkant. 
Linjerna har nu bildat en ruta, där tidskriftens underkant markerar en kant, och bunten 
den andra kanten (utöver de dragna linjerna). Inne i rutan sätter redaktionen betyg på 
filmer. Innehållet är uppbyggt efter bild, betyg, titel, recension, signatur. Så först är det 
en bild ut filmen, bilden är liten och går inte ut till de tunna, svarta helfyllda linjerna. 
Under bilden är betyget skrivet (exempelvis ”EEEE”). Betygen sätts med bokstaven E, de 
är i samma typsnitt som loggan (ett typsnitt som annars inte används i tidskriften). 
Betyget är i rött. Under betyget står filmens titel, det är skrivet i sans-serif, thin-version, 
endast versaler, och i svart. Under titeln är en text om filmen, den är skriven i sans-serif, 
stor begynnelsebokstav men annars gemener. Den texten avslutas med en signatur, till 
exempel ”TM”. Signaturen är skriven i sans-serif, svart, versaler. Signaturen kommer i 
anslutning till recensionen, och alltså inte på en ny rad. 
 
Innehållet på resten av sidan är utplacerat på ett varierande sätt, det är inte uppenbart 
att ett visst spaltsystem har följts. Fem stycken bilder används, varav två är frilagda. Det 
finns fyra notiser och ett stort citat (citatet är inte taget ur någon av notiserna). I 
rubrikerna används tre olika typsnitt, ett sans-serif (i versaler), en antikva (i kursiv och 
gemener) och ett script som ser handskrivet ut (stor begynnelsebokstav, annars 
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gemener. Inte samma script som användes i till exempel reportaget med Bea Åkerlund). 
Två av notiserna ligger mot tidskriftens bakgrund, de två andra notiserna ligger på 
plattor (en rosa rektangel, en röd cirkel). Texterna i notiserna är skriven med både 
antikva och sans-serif, däremot blandas inte typsnitten i en och samma notis. Efter 
texten kommer en signatur på vem som skrivit notisen, precis på samma sätt som i 
filmrecensionerna. Det stora citatet är skrivet med sans-serif, versaler, i vitt. Det ligger 
på tre rader och är uppdelat på tre olika plattor (en röd, en svart, en röd). Under citatet 
står information om vem som sagt det. Det står i antikvan, i kursiv, bara gemener. 
 
I slutet av tidningen använder de plocksideformatet till att göra reklam för ELLE Interiör 
och ELLE Mat och vin, deras specialtidskrifter. De här sidorna är uppbyggda på samma 
sätt, jag har valt att analysera plocksidan för Elle Mat och vin. 
 
Precis som plocksidorna i ”Aktuelle” har den här plocksidan en tydlig spalt in mot 
bunten. I det här fallet ligger spalten till höger, för det är en vänstersida. I spalten finns 
först två bilder som ligger under varandra. Under bilderna finns en rubrik skriven i sans-
serif, i svart och versaler. Under kommer notistexten, den är skriven i sans-serif den 
också, men med stor begynnelsebokstav och annars gemener. Notisen är avgränsad med 
samma linje som används i vissa faktarutor (de som beskrevs som ett ”E” utan 
mittpinnen). Spalten går däremot inte ner över hela sidan, utan snarare ¾. 
 
Underst på sidan är tre små stycken som tipsar om den andra tidskriften eller hemsidan. 
De är åtskilda med en tunn, svart, helfylld linje (horisontell). Det först textstycket är 
skrivet med antikvan, versaler. Texten är svart, förutom första ordet som är orange. Den 
andra texten har en rubrik som är skriven i en tjock sans-serif, i versaler. Texten under 
är också sans-serif, men med stor begynnelsebokstav och annars gemener. All den här 
texten (både notistexten och rubriken) är lila. Nästa text har också en rubrik, den skrivs 
på samma sätt som rubriken innan, fast den är orange. Under är notistexten skriven på 
samma sätt som den innan, men den är svart och inte lila. Till de här små texterna finns 
två bilder, en till mittentexten och en som egentligen är till alla tre (omslaget på ELLE 
Mat och vin som är ute vid samma tillfälle). 
 
Uppe i vänstra hörnet är en bild på en person. Under bilden är en mini-intervju (två 
frågor) till personen, som är ny bloggare hos ellematochvin.se. Rubriken är skriven i 
sans-serif, versaler, lila. Intervjun under är skriven i sans-serif, stor begynnelsebokstav 
och annars gemener, svart text. Frågorna är fetade, resten är tunn.  
 
Till vänster om intervjun, och nästan precis mitt på sidan, finns en bild på ett frilagt 
kakfat. Ovanpå bilden är en text med information var man kan köpa kakfatet. Rubriken 
är skrivet i sans-serif, versaler, fetat. Resten av texten är skriven i sans-serif, stor 
begynnelsebokstav och annars gemener. 
 
Under intervjun och kakfatet finns texten: ”April, april… ELLE Mat och vin tipsar om nytt 
och gott som tar dig till sjunde himlen (inget skämt).” Rubriken (”April, april…”) är 
skriven med sans-serif, versaler, fetad stil i svart. Resten av texten är skriven i en stor 
grad, inte mycket mindre än rubriken. Texten är skriven i antikvan, i kursiv. 
 
Under April april-texten till vänster finns en bild på ett frilagt armband. Inne i 
armbandet finns info om produkten. Rubriken är skriven i sans-serif, i versaler, thin-
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version. Texten under är skriven i sans-serif, stor begynnelsebokstav men annars 
gemener. Till höger om armbandet finns en bild på en frilagd teburk. Till höger om den 
finns en text om produkten. Rubriken är skriven i sans-serif, versaler, fetad version. 
Texten under är skriven i sans-serif, stor begynnelsebokstav men annars gemener, fetad 
version. 
 
I slutet av tidningen finns två plocksidor. En under sektionen ”Resa” och en under ”PS!”.  
 
Plocksidan under sektionen ”Resa” har åtta stycken bilder, varav tre är frilagda. Sidan 
bygger inte på något uppenbart spaltsystem. Fyra av rubrikerna är i sans-serif, fetad 
version, i versaler (tre i svart, en i vitt). En rubrik är i antikvan, i versaler, i blått. Det är 
bara till texten med den blå-rubriken som det också finns en kort ingress. Den är skriven 
med antikvan, i kursiv, i svart. Notistexten är skriven i antikvan, i regular. Notistexterna 
till resterande notiser är skrivna i sans-serif, stor begynnelsebokstav men annars 
gemener. En av notiserna ligger på en lila cirkel, den texten är även centrerad. En av de 
frilagda bilderna är på en barnryggsäck. Intill den finns en text med tips om ryggsäcken 
för föräldrar. Tipset är skrivet i antikvan, bara versaler, i svart (förutom första 
ordet ”PSSST…” som är i rött). Tipset avgränsas med tunna, svarta, helfyllda linjer både 
över och under tipset. Det finns tre stycken bildtexter, de är skrivna med sans-serif, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. 
 
Plocksidan under sektionen ”PS!” har fyra stycken bilder, varav en är frilagd och en är en 
illustration. Sidan bygger inte på något uppenbart spaltsystem. Tre av rubrikerna är i 
sans-serif, tunn version, i versaler (en blå, en svart, en vit). En rubrik är i script, samma 
som användes till exempel i reportaget om Bea Åkerlund. Notisen som har script-
rubriken har även en ingress, den är skriven i antikvan, kursiv. Notistexten till är skriven 
i antikvan, regular. Både notistext och ingress använder stor begynnelsebokstav, annars 
gemener. Notistexterna till de andra tre notiserna är skriven i sans-serif, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. Notisen med svart rubrik har även svart 
notistext, notisen med vit rubrik har vit text och notisen med blå rubrik har blå notistext.  
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre plocksidor finns i jämförelse 
med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Coverstory 
Hur är första uppslaget på coverstoryn uppbyggt? 
Svar: De har ingen direkt coverstory, så jag har valt att titta på det första reportaget.  
 
Det är ett reportage om stylisten Bea Åkerlund, och det börjar på ett uppslag. Vinjetten 
återkommer högst upp på varje högersida i reportaget, förutom på sista sidan. 
Reportaget slutar på en vänstersida, den enda gången är vinjetten på en vänstersida 
istället.  
 
Uppslaget består av två stående bilder på henne, där hon har stylat sig själv.  
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Över den ena bilden (den vänstra, som fyller upp hela vänstra sidan i uppslaget) ligger 
rubriken: ”Bea gudmodern Åkerlund”. ”Gudmodern” är skrivet i versaler, i svart, i det 
antikva typsnittet tidningen använder. Över ”Gudmodern” står ”Bea”. Det är skrivet med 
ett script-typsnitt som återkommer på tre andra ställen i tidskriften (reportaget om 
Ewan McGregor, en produktsida, en plocksida). ”Bea” är skrivet med blått, och bara med 
gemener. Typsnittets stil ser ut som skrivstil. ”Åkerlund” är skrivet med samma typsnitt 
som ”Bea”, fast ”Åkerlund” står med rosa. 
 
En bit under rubriken återfinns ingressen. Den är skriven med samma antikva som 
används i rubriken och brödtexten. Den ligger centrerad på sidan. 
 
Under ingressen kommer byline. Även den är skriven i samma antikva. Enda skillnaden 
är att ”av”, ”foto:” och ”styling:” är skrivet i kursivt, med bara gemener. Namnen på 
personerna som har varit delaktiga i reportaget är skrivna med versaler. 
 
Brödtexten börjar på den vänstra sidan. Den ligger i tre spalter, men den yttersta och 
den mittersta spalten är tom. Drygt ett stycke av brödtexten finns i den högra spalten, 
den in mot bunten. Brödtexten börjar med en anfang som är fyra rader hög. Det är den 
första bokstaven i det första ordet, och anfangen är i samma typsnitt som resten av 
brödtexten.  
 
På den högra sidan på uppslaget finns en bildtext med information om kläderna som Bea 
Åkerlund har på sig. Den texten är skriven med sans-serif. Graden upplevs som samma 
som brödtexten.  
 
Ovanpå bilden på den högra sidan är ett stort citat: ”Jag vill vara med och lyfta fram 
nästa Alexander McQueen!”. Citatet är skrivet med sans-serif, bara versaler och i vit text. 
Citatet ligger på två olika plattor. ”Jag vill vara med och lyfta fram” ligger på en rosa 
platta, och ” nästa Alexander McQueen!” ligger under på en blå platta. 
 
Hur breda spalter är det? 
Svar: Brödtexten ligger i två spalter, sidan är byggd på sex spalter. En textspalt är alltså 
tre spalter bred.  
 
Övrig kommentar: Det finns en faktaruta i reportaget. Rubriken är hennes namn, ”Bea 
Åkerlund”, och det är skriven med antikvan, i versaler. Under rubriken är en tjockt, rosa, 
helfylld linje. Under den kommer själva informationen i faktarutan, den texten är 
skriven med en sans-serif, fetad och tunn. Unders avslutas faktarutan med en till linje, 
den här gången en tunn, rosa, helfylld linje. Den är lika lång som den översta, tjocka 
linjen. Den i sin tur är så lång att den går kant i kant med rubriken. Den övriga texten i 
faktarutan sticker längre ut än de här linjerna. 
 
 
 
 
 
 

Brödtexten 
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Är brödtexten marginaljusterad eller vänsterjusterad? 
Svar: Vänsterjusterad i förordet, samt genom hela sektionerna ”Aktuelle”, ”Stil”, ”Köket” 
och ”Astro”. 
Marginaljusterad i alla reportage, produktsidan ”Bedårande blådårar”, artikeln ”Elsas 
vackra vintagevärld”, samt genom hela 
sektionerna ”Psykologi”, ”Skönhet”, ”Träning”, ”Husesyn” och ”Resa” (förutom 
plocksidan som är vänsterjusterad). 
Centrerad i produktsidorna där ELLEs moderedaktion har hand om en sida var. 
 
Skiljer sig justeringen mellan olika delar i tidskriften? 
Svar: Ja. Det går inte att säga att det till exempel är samma justering i hela framvagnen, 
då det skiljer sig inom sektionerna. 
 
Används spaltstickor i brödtexten? 
Svar: Nej. 
 
Är typsnittet i brödtexten en antikva eller en sans-serif? 
Svar: Antikva. 
 
Om svaret är antikva på förra frågan: Är typsnittet i brödtexten en diagonalantikva, 
transantikva, vertikalantikva eller en linearantikva? 
Svar: Transantikva. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Spalter 
Hur många spalter ligger brödtexten på i de olika delarna av tidskriften? (gå 
igenom del för del) 
Svar: 
Förord – Förordet bygger på fyra spalter, där en textspalt är två spalter bred. Övriga 
spalter på sidan är tomma. 
Medarbetare – Varierande. Sidan bygger på fyra spalter, två av medarbetartexterna 
ligger i en enkel en-spalt. En ligger i en spalt, som sträcker sig över två spalter. 
Brev till Elle – Sidan bygger på fyra spalter, en text ligger i en spalt, som sträcker sig över 
två spalter. Två andra texter ligger i enkla enspaltare. 
Produktsidorna – Varierande. 
Reportage om Bea Åkerlund – Sidan bygger på fem spalter. Texten ligger i en spalt som 
är två spalter bred.  
Sektionen ”Psykologi” – Sidan bygger på fem spalter, där en textspalt är två spalter bred. 
En tom halvspalt.  
Plocksidorna – Varierande. 
Reportaget ”Dansgolvets drottningar” – Alla sidor bygger på fem spalter, utom sista 
sidan som bygger på fyra. På de första sidorna ligger texten på 2,5-spalt med en tom 
halvspalt. På sista sidan ligger texten i två spalter (där en spalt alltså sträcker sig över 
två spalter). 
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Reportaget om Tuva Nuvotny – Första sidan bygger på sex spalter, där texten ligger i en 
spalt som är två spalter bred. Resten av sidorna bygger på fyra spalter, den en textspalt 
är två spalter bred. 
Reportaget om Armani – Reportaget bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Reportaget om Julian Moore – Reportaget bygger på fem spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. En tom halvspalt. 
Reportaget om Tokyo – Reportaget bygger på fem spalter, där en textspalt är två spalter 
bred. En tom halvspalt. 
Reportaget om Ewan McGregor – Reportaget bygger på fem spalter, där en textspalt är 
två spalter bred. En tom halvspalt. 
Artikeln om drömhårt – Artikeln bygger på fem spalter, där en textspalt är två spalter 
bred. En tom halvspalt. 
Artikeln om ”Hår som satt spår” – Artikeln bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred.  
Artikeln om ”Nya dekisdieten” – Artikeln bygger på fem spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. En tom halvspalt.  
Artikeln om ”Kontrastiska kvadrat” – Artikeln bygger både på fem och fyra spalter. En 
textspalt är två spalter bred, är sidan på fem spalter finns även en tom halvspalt. 
Artikeln om ”Elsas vackra vintagevärld” – Artikeln bygger på fem spalter, där en 
textspalt är två spalter bred. En tom halvspalt. 
Artikeln om ”Kakfest sötsug!” – Artikeln bygger på sex spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Artikeln om ”Surfarnas paradis” – Artikeln bygger på sex spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Artikeln om astro – Artikeln bygger på sex spalter, där en textspalt är två spalter bred. 
 
Övrig kommentar: Personporträtten i bakvagnen är enda stället i tidningen där man 
använder spaltstickor i brödtexten. 
 
 
 

Stora citat 
Används samma typsnitt på stora citat som på ingressen? 
Svar: Ja och nej, det finns två olika sorters stora citat. Ingressen har en antikva, den ena 
sortens citat har samma antikva, den andra sorten är en sans-serif. 
 
Hur avgränsas de stora citaten från övrig text? 
Svar: Citaten som är i sans-serif ligger på plattor, svarta eller färgglada. Citatet är även 
omslutet av citationstecken (små). Citaten är i liten grad och lätt vikt. Texten är skriven i 
versaler. 
 
Citaten som är i antikva ligger ibland på plattor, eller så är texten i en annan färg (till 
exempel rosa). Texten är i kursiv, och det är stor begynnelsebokstav, men annars 
gemener. Graden är större, och citaten omsluts av vanliga (små) citationstecken. 
 
Är de stora citaten sammanfattningar eller exakta urklipp? 
Svar: 10 av citaten är exakta urklipp. 13 av citaten är antingen sammanfattningar eller 
omskrivningar av (citaten i) brödtexten. 14 citat återfanns inte i någon text, alla dessa 
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citat fanns på produktsidorna där ELLEs moderedaktion hade hand om varsin sida. 
Citaten fungerade då som extra tips till specifika produkter. Men de var typade precis 
som citaten i andra delar av tidskriften. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Bildtext 
Hur skiljer sig bildtexten från brödtexten? 
Svar: Bildtexten är skriven i sans-serif, till skillnad från brödtexten. Graden upplevs som 
lika stor som brödtexten. Bildtexten är i svart eller vitt beroende på bakgrundens färg 
(ligger texten på en mörk bild, så är texten vit). Bildtexten skrivs med stor 
begynnelsebokstav, men annars gemener. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Blankrader 
Hur typas texten efter blankrader? 
Svar: De första fyra orden efter blankraden fetas. De skrivs i versaler (ej kapitäler), och 
de skrivs i det sans-serifa typsnittet tidskriften använder sig av. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Anfanger 
Hur används anfanger i tidskriften? 
Svar: Anfang används i alla reportagen i mittendelen, samt artiklarna 
i ”Träning”, ”Husesyn”, ”Mode” och ”Resa” i bakvagnen. Anfangen består av den första 
bokstaven i ordet, alltså ett tecken brett, och är fyra rader hög.  
 
Anfangen är skriven i samma antikva som brödtexten (och som används på vissa 
rubriker). 
 
Vid alla tillfällen används anfangen endast först i texten (den återkommer inte senare i 
texten).  
 
Används rubriktypsnitt i anfangen? 
Svar: Ja. Men det typsnittet används även i brödtexten. 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 
 



 51 

Slutmarkör 
Vilken slutmarkör används i artiklarna? 
Svar: En fyrkant som inte är ifylld. Kanterna består av tunna svarta streck. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Fortsättningsmarkör 

Vilken fortsättningsmarkör används i artiklarna? 
Svar: Det är en trekant i samma stil som slutmarkören. Den har ingen fyllning, och 
kantlinjerna är tunna och svarta. Den är lutad så att den spetsigaste sidan pekar bort 
från textraden den ligger på, så den pekar alltså mot kommande sida. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Vinjett 
Hur är vinjetten utformad? 
Svar: Vinjetten består av ett ord för sektionen, till exempel ”Intro”, ”Intervju” 
eller ”Mode”, skrivet i versaler med det sans-serifa typsnittet i ”thin”-versionen. Texten 
är skriven med svart eller vitt (beror på om det ligger ovanpå en mörk bild/bakgrund 
eller inte), och det ligger inte på någon platta. Vinjetten ser ut på samma sätt genom hela 
tidskriften, enda skillnaden är att ordet byts ut för varje sektion. 
 
Skiljer sig utformningen på vinjetten jämfört med huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Paginering 
Hur ligger pagina, namn och nummer i sidfoten? 
Svar: Sidnummer, webbplats – Webbplats, sidnummer. Namn och aktuellt nummer finns 
inte med. 
Exempel: 102 www.elle.se/www.elle.se 103. 
 
Övrig kommentar: På vissa sidor finns bara sidnummer, och ingen webbplatsadress 
med. Siffrorna är skrivet med det sans-serifa typsnittet (antagligen thin-variant), och 
graden upplevs större än webbplatsen. Webbplatsens adress är skrivet med antikva i 
kursiv. Webbplatsens adress är skrivet endast med gemener.  
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Faktarutor 
Hur ser faktarutorna ut? 
Svar: En typ av faktaruta i tidskriften är uppbyggd så här: Rubriken är skriven med 
antikvan, i versaler. Under rubriken är en tjockt, helfylld linje. Under den kommer själva 
informationen i faktarutan, den texten är skriven med en sans-serif, fetad och tunn. 
Unders avslutas faktarutan med en till linje, den här gången en tunn, helfylld linje. Den 
är lika lång som den översta, tjocka linjen. Linjernas längd varierar mellan olika 
faktarutor, ibland går de kant i kant med rubriken på rutan, men är bland är den mycket 
längre. Den övriga texten i faktarutan sticker antingen längre ut än de här linjerna, eller 
slutar längre in. Linjerna och texten inne i rutan linjerar aldrig. Ibland ligger rutan 
ovanpå en färgad platta, ibland inte. 
 
En annan typ av faktaruta är uppbyggd så här: Rubriken är skriven med sans-serif, i 
versaler. I vissa fall är texten i rutan både i sans-serif och antikva, med 
små ”underrubriker” i sans-serif, resten i antikva. Underrubrikerna är även fetade. I 
andra fall är all text i rutan i sans-serif. Till vänster om rutan är en tjock, helfylld linje, 
som följer längs med hela sidan, samt går upp lite över och lite under texten. Ovanför 
rutan (och under) går den helfyllda linjen in lite över texten. Linjen är alltså formad som 
ett ”E”, utan den lilla ”mittpinnen”. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Övrigt 
Övrig kommentar: – 
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Bilaga 3 Innehållsanalys av ELLE Mat och vin 
 
Tidskrift: ELLE Mat och vin 
Nummer: mars–april 2013 
 
 
 
Tidningshuvud 
Är tidningshuvudet skymt? 
Svar: Ja. 
 
Används samma tidningshuvud som huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Ja, med tillägget ”mat & vin” i en sans-serif, kursiv i bara gemener. 
 
Övrig kommentar: Tidningshuvudet är inte skymt av objektet på bilden, utan av en 
(och en halv) puff. 
 
 
 

Puffar 
Hur många puffar finns på omslaget? 
Svar: 6 stycken. 
 
Hur många typsnitt används till/i puffarna? 
Svar: Tre olika typsnitt. Vissa ord stavas bara med versaler, medan andra bara stavas 
med gemener (och ibland med stor begynnelsebokstav). Olika färger används. Det ena 
typsnittet är sans-serif, det andra antikva, det tredje ett script. 
 
Vilket är antalet färger som används i puffarna? 
Svar: Fem färger används till puffarna. Texten är i vit, lila, grön, gul och rosa. En av 
puffarna ligger också delvis på en grön platta. Den rosa färgen är upptagen från 
omslagsbilden och används endast i dragarpuffen. Loggan är gul, samma gul som 
används i två av puffarna. 
 
Ligger puffarna över omslagsbildens modell/objekt? 
Svar: Ja, en ligger delvis på objektet på omslagsbilden. 
 
Övrig kommentar: Inget av typsnitten som används är samma som det som används 
i ”ELLE”-delen av loggan. Det sans-serifa som används i puffarna är däremot samma som 
används till ”mat & vin”, men texten i loggan är i kursiv. Det sans-serifa är också samma 
som används i huvudtidskriften. Det antikva är inte samma som det som används i 
huvudtidskriften. Script-typsnittet används inte i huvudtidskriften. 
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Tidskriftsrygg 
Vad finns på tidskriftsryggen? 
Svar: Tidskriftens logga (fast allt är skrivet i sans-serif, även ”ELLE”), aktuellt nummer, 
huvudreportage (”Allt för en godare påsk!”). 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Baksida 
Vad består baksidan av? 
Svar: Helsidesannons 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Tidskriftsstorlek 
Hur stor är tidskriften i millimeter (höjd och bredd)? 
Svar: 304 x 230 
 
Skiljer den sig i storlek jämfört med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Samma storlek som huvudtidskriften. 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Innehållssida 
Hur är innehållssidan uppbyggd? 
Svar: Innehållssidan är på en sida (högersida).  
 
 
Innehållssidan har loggan högst upp, i mindre grad än på omslaget. Mitt i loggan finns 
texten ”Innehåll 2/13”, där ”Innehåll” är skrivet med script-typsnittet och ”2/13” är 
skrivet med ett som inte tidigare använts (på omslaget), vilket är ett 
slags ”mjukare/snirkligare” antikva.  
 
Innehållssidan är byggd på fyra spalter, med en bildspalt längst till vänster in mot 
bunten. Innehållslistan är uppdelad på de övriga tre spalterna. Innehållet är inte 
uppdelat efter sektioner, utan efter hur de kommer i tidskriften. De här rubrikerna är 
skrivna med antikvan som användes på omslaget, i versaler. 
 
Under rubrikerna står själva innehållet. Det är uppbyggt så här: ”[Sidnummer] [Något 
slags rubrik, oftast bara ett ord] /ny rad/ [Lite med förklaring/vinkling till rubrikordet]”. 
Sidnumret och rubriken är skrivet med antikvan, och är i svart i versaler. Det är samma 
grad på sidnumret som på rubriken. Fördjupningen/vinklingen är skriven i sans-serif, 
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stor begynnelsebokstav men annars gemener. Några har en rosa stjärna på slutet, de har 
blivit puffade på omslaget. 
 
Det finns sex bilder på innehållssidan. Fyra som ligger i den vänstra spalten under 
varandra på en rad, en (på omslaget) som ligger under den första innehållsspalten, och 
en bild som ligger frilagd på höger sida. Till varje bild (utom bilden på omslaget) är 
sidnumret i en stor grad, samma ”mjuka/snirkliga” antikva typsnitt som används i det 
aktuella numret som stod uppe på loggan. Sidnumren är i rosa, och står alltid på en 
ensam rad ovanför en kort fördjupningstext. Den fördjupande texten är sans-serif, 
centrerad, stor begynnelsebokstav men annars gemener. 
 
Under första innehållsspalten finns en bild på omslaget, med information om under 
(”Drömtårta med jordgubbsmousse och marängsmörkräm, sidan 57. Recept Liselotte 
Forslin. Foto Ulrika Ekblom.” Längs med bildens ena långsida finns en liten asterisk (*) 
följt av ”på omslaget”. All den texten är i rosa, antikva och versaler. Texten som var 
under omslagsbilden är i svart, sans-serif, stor begynnelsebokstav men annars gemener. 
Denna fakta ligger inte i en ruta, eller är avdelad från resten av innehållstexten på annat 
sätt än med luft.  
 
Övrig kommentar: I likhet med huvudtidskriften fanns loggan högst upp på 
innehållssidan, men till skillnad från huvudtidskriften var loggan i mindre grad än 
loggan på omslaget. 
 
En skillnad är att den här tidskriften delades innehållet inte upp efter olika sektioner, 
utan presenterades efter den ordningen de kommer i tidskriften. 
 
 
 

Förord 
Vad innehåller förordssidan? 
Svar: Bakgrundsbilden som täcker hela sidan är på ett ljusblått kylskåp. Överst på sidan 
finns vinjetten. Den består av ordet ”välkommen” skrivet i gemener, med det antikva 
typsnittet som används på till exempel omslaget. Texten är skriven med svart, och det 
ligger inte på någon platta.  
 
Rubriken (”Sadla om”) är i grönt, stor begynnelsebokstav men annars gemener och i 
script-typsnittet som används på omslaget.  
 
Brödtexten ligger i en bred spalt och är skriven med en transantikva (inte samma som i 
huvudtidskriften). Texten är svart och ligger direkt på bakgrundsbilden.  
 
Förordet avslutas under brödtexten med chefredaktörens signatur och 
namnförtydligande och titel. Det är inte samma typsnitt som brödtexten, utan sans-serif, 
thin-version, endast versaler.  
 
Förordet är placerat mitt på sidan, med vänsterjusterad text. Runt omkring ligger som 
små notiser som fyller ut hela sidan. De är alla skrivna i sans-serif, med stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. På sidan finns tolv små bilder, de ligger runt 
om i ”cirkeln”/”ramen” som bildas runt förordet av notiserna i kanten. Nio av bilderna 



 56 

har pålagd skugga i efterhand. Tre av bilderna (alla med skugga) har fått en vit, tjock 
ram. Tre av notiserna har rubriker, två av dem är i samma script som rubriken till 
förordet, men de är i rosa. En rubrik är i fetad sans-serif, endast versaler, i svart. 
 
 
Hur många spalter ligger texten på? 
Svar: En spalt. 
 
Övrig kommentar: Precis som i huvudtidskriften ligger inte vinjetten på någon platta, 
men annars är det mycket tvärtom. Här används antikva, och inte sans-serif. Här 
används bara gemener istället för bara versaler. 
 
Det är inte samma typsnitt på brödtexten i den här tidskriften som i huvudtidskriften. 
Men precis som i huvudtidskriften används en transantikva. 
 
Förordet kallades för krönika på innehållssidan. 
 
 

Krönikor 
Hur är krönikesidan uppbyggd? 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Det finns inga krönikor i tidskriften. Däremot kallas förordet för 
krönika på innehållssidan. 
 
 
 

Ingress 
Används samma typsnitt på alla ingresser i mittendelen? 
Svar: Ja. 
 
Är det samma typsnitt på ingressen som i huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: Det är väldigt likt, men det är inte samma. 
 
Övrig kommentar: Ingressen är antikvan, i kursiv. 
 
 
 
 

Produktsidor 
Finns produktsidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Ligger produktsidorna i fram- eller bakvagnen? 
Svar: I framvagnen och mitten. 
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Om svaret är ja på första frågan: Hur är produktsidan uppbyggd? 
Svar: Det finns tre produktsidor, två av dem ligger i framvagnen och de ligger som ett 
uppslag. Högst upp på uppslaget går en tunn, helfylld, svart, linje. Uppslaget är början på 
en ny sektion (”Spaning”) och har inte vinjetten upp i hörnet, utan det stor stort längs 
med den vänstra sidans vänstra kortsida. Den går från sidans topp till en bit över mitten. 
Typsnittet är ett slags tunn skrivmaskinsaktigt typsnitt, och det är skrivet i rött. 
 
Under rubriken finns en ingress, den är skriven med antikvan, i kursiv, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. 
 
Under ingressen finns byline. Den är skriven i sans-serif, light-version och fet version. 
Orden ”av” och ”köpställen” är i tunn text, och ”redaktionen” och ”ellematochvin.se” är i 
fet text. All text i byline är i versaler. 
 
Mitt på den vänstra sidan finns rubriken ”Vilken cirkus”. Den är skriven med en 
vertikalantikva, bara i versaler. Under finns en kort brödtext på bara ett stycke. Den 
börjar med en anfang som är ett tecken brett och två rader hög. Den är skriven i en fet 
sans-serif. Brödtexten är marginaljusterad på alla rader. Sist finns en slutmarkör. På 
sista raden finns bara ordet ”häpp!” och slutmarkören. Eftersom alla rader är 
marginaljusterade hamnar ”häpp!” i ena änden av raden (den vänstra, som det ska vara), 
medan slutmarkören hamnar längst till höger, med massa luft emellan till sista ordet. Så 
här: häpp!                            (slutmarkör) 
 
Resten av sidan består av 35 bilder och bildtexter. Alla bilder är frilagda, och det är lagda 
så att de ska fylla ut hela uppslaget. Bildtexterna är skrivna med sans-serif, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. 
 
Det finns även en produktsida i mittendelen. Den är gjord efter ett tema (här gula saker). 
Rubriken ligger centrerat på sidan, lite under mitten. Den är skriven i gemener, i antikva, 
i gult. Under rubriken finns en ingress i antikva, kursiv. Ingressen har stor 
begynnelsebokstav men består annars av gemener. Ingressen är centrerad. Under 
ingressen finns en byline, den är skriven i sans-serif, tunn och fetad version, bara 
versaler.  
 
Ovanför rubriken finns information om alla produkter. Den här texten är uppställd som 
en smal spalt. Texten är skriven i sans-serif, fetad och tunn version. Numreringen till 
bilderna är det som är fetat i texten, informationen om produkterna är tunn. Det finns 
info om produkttyp, köpställe/märke, pris. 
 
Runt om texten är resten av sidan utfylld med 21 stycken bilder. Alla bilder är frilagda.  
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre produktsidor finns i 
jämförelse med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Det finns 71 färre sidor i ELLE Mat och vin jämfört med ELLE. ELLE hade 73 
produktsidor, och ELLE Mat och vin hade 2 produktsidor. 
 
Övrig kommentar: – 
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Plocksidor 
Finns plocksidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är plocksidan uppbyggd? 
Svar: Det finns åtta plocksidor i tidskriften. De första fem är inom sektionen ”Spaning” 
och ligger i framvagnen. De tre sista ligger i bakvagnen. Alla är uppbyggda på samma 
sätt. Fem olika typsnitt används på sidorna, det som är en sans-serif, antikvan som 
används i brödtexten, den skrivmaskinsliknande antikvan, antikvan som används på 
omslaget, script-typsnittet som används på omslaget. Alla används med olika vikt, grad, 
färg, samt blandning mellan versaler och versaler/gemener. 
 
På sidan jag har tittat på finns fem bilder, varav tre frilagda. På de två bilder som inte är 
frilagda ligger notiser ovanpå bilderna. Vid övriga notiser används pilar för att visa 
vilken notis som hör ihop med vilken bild. Pilarna ska se ut som att de är ditritade med 
krita. På två ställen har man lagt på skuggning. Vissa bilder har en tjock vit ram. 
 
Tre av notistexterna är vänsterjusterade, två är centrerade.  
 
Om linje skulle behövas för avgränsning används en tunn, prickad linje. 
 
Recepten som förekommer på plocksidorna skrivs på ett ”anteckningsblockspapper”. 
Pappret har alltid en pålagd skuggning. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre plocksidor finns i jämförelse 
med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: I huvudtidskriften ELLE fanns det åtta plocksidor, i ELLE Mat och vin fanns det 
också åtta plocksidor. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Coverstory 
Hur är första uppslaget på coverstoryn uppbyggt? 
Svar: De har ingen direkt coverstory (omslaget är en bild från ett recept), så jag har valt 
att titta på det första reportaget.  
 
Det är ett reportage om ELLE Mat och vins nya bloggare Victoria Nordström. Reportaget 
börjar på ett uppslag. Vinjetten finns högst upp på den högra sidan, och återkommer inte 
senare i reportaget.  
 
Uppslaget består av ett liggande porträtt på henne. Bilden täcker hela uppslaget, utom 
en horisontell spalt i nederkant.  
 
På vänster sida finns rubriken, och över den en dårrad. Dårraden: ”Mör vår nya bloggare” 
är skriven med ett skrivmaskinsliknande typsnitt. ”Möt vår nya” står på en rad, det är 
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skrivet i vitt och ligger på en svart platta. ”Bloggare” står på raden under, även det är 
skrivet i vit text, men ligger på en egen svart platta. 
 
Rubriken: ”Victorias värld” är skriven med ett script-typsnitt, samma som används på 
omslaget. Det är skrivet med stor begynnelsebokstav, men annars med gemener. Under 
rubriken finns en till, mindre bild på henne. Bilden har en vit, tjock ram, samt pålagd 
skugga. 
 
Till höger om den lilla bilden, alltså längst ner till höger på den vänstra sidan, ligger 
ingressen. Den ligger inte på bakgrundsbilden. Den är skriven med antikva, i kursiv. 
Under finns byline, den är skriven med sans-serif, fetad och tunn. 
 
På högra sidan, högst upp till vänster finns en faktaruta. Texten ligger på en färgad, 
avlång, blå platta. Rubriken ”Fakta” är skriven med en antikva, i versaler, i vitt. Resten av 
texten i faktarutan är skrivet med sans-serif, fet version. Underrubrikerna är skrivna 
med samma typsnitt, fast i versaler. Bakom plattan ligger en pålagd skuggning. Uppe i 
ena hörnet finns en frilagd bild på ett gem, det ska se ut som att man har satt fast 
faktarutan på sidan med gemet. 
 
På den högra sidan, högst upp till höger finns en bildtext till bakgrundsbilden. Den är 
skriven i sans-serif, tunn version. Texten är centrerad. 
 
Fortfarande på höger sida, nere i bakgrundsbildens högra hörn finns en blå rektangel. 
Den är inte ifylld. Kanterna består av tunna, helfyllda, blå linjer. Inne i rektangeln finns 
texten: ”Läs Victorias blogg på ellematovin.se/kategori/my-gingerroots”. Texten är 
skriven i ett skrivmaskinsliknande typsnitt, allt i versaler. Texten i rutan är 
vänsterjusterad. I rutans övre högra hörn finns en illustration på en datormus, den är 
rosa. 
 
Längs ner på den högra sidan finns två spalter med text. Sidan bygger på fyra spalter, så 
en textspalt är två spalter bred. Texten börjar med en anfang, samma script som i 
rubriken. Anfangen är ett tecken brett och tre rader hög. Den sticker däremot upp lite 
över översta raden. 
 
En fråga ställs i brödtexten, den frågan är fetad. I slutet av brödtexten på sidan finns en 
fortsättningsmarkör. Den ser likadan ut som i huvudtidskriften ELLE. Det är en triangel 
som inte är ifylld, men där kanterna är tunna, svarta, helfyllda linjer. Triangeln är lutad 
så att den spetsigaste sidan pekar mot kommande sida, alltså bort från texten. 
 
Hur breda spalter är det? 
Svar: Brödtexten ligger i två spalter, sidan är byggd på fyra spalter. En textspalt är alltså 
två spalter bred.  
 
Övrig kommentar: – 
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Brödtexten 
Är brödtexten marginaljusterad eller vänsterjusterad? 
Svar: Vänsterjusterad i förordet, plocksidorna, under sektionerna ”Skriv till oss!”, ”min 
smak”, ”jorden runt”, ”vin & dryck”, samt ”böcker”. 
Marginaljusterad i alla reportage och alla recept (utom receptet ”Schlagermums!”). 
 
 
Skiljer sig justeringen mellan olika delar i tidskriften? 
Svar: Ja. Det går inte att säga att det till exempel är samma justering i hela framvagnen, 
då det skiljer sig inom sektionerna. 
 
Används spaltstickor i brödtexten? 
Svar: Nej. 
 
Är typsnittet i brödtexten en antikva eller en sans-serif? 
Svar: Antikva. 
 
Om svaret är antikva på förra frågan: Är typsnittet i brödtexten en diagonalantikva, 
transantikva, vertikalantikva eller en linearantikva? 
Svar: Transantikva. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Spalter 
Hur många spalter ligger brödtexten på i de olika delarna av tidskriften? (gå 
igenom del för del) 
Svar: 
Förord – Förordet bygger på fyra spalter, där textspalten är två spalter bred. Övriga 
spalter på sidan är tomma. 
I detta nummer – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Skriv till oss – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Reportage om Victoria Nordström – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Produktsidor – Varierande. 
Plocksidor – Varierande. 
Alla recept – Sidorna bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Reportaget om ”Bonde det nya modeyrket” – Sidan bygger på fyra spalter, där en 
textspalt är två spalter bred. Förutom på sista sidan, där en textspalt är tre spalter bred 
(+ en tom spalt). 
Reportaget om ”Handlingens man” – Sidorna bygger på fyra spalter, där textspalten är 
två spalter bred. 
 
Övrig kommentar: – 
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Stora citat 
Används samma typsnitt på stora citat som på ingressen? 
Svar: Ja. Ingressen har en antikva, samma används i de stora citaten, i kursiv. 
 
Hur avgränsas de stora citaten från övrig text? 
Svar: Det finns två olika typer av citat, det enda som skiljer dem åt är avgränsningen. 
Den ena typen av citaten inleds med ett stort citationstecken (bara ett, det finns inget i 
slutet) i en annan färg än resten av det stora citatet. Citationstecknet kan till exempel 
vara i blått, och citatet i svart. Graden på citationstecknet är större än resten av citatet. 
Texten är i kursiv, och det är stor begynnelsebokstav, men annars gemener. Den andra 
typen av citaten inleds inte med ett stort citationstecken, utan det finns ett i början och 
ett i slutet, i samma grad som resten av citatet. De skiljer sig heller inte i färg från resten 
av citatet. 
 
Är de stora citaten sammanfattningar eller exakta urklipp? 
Svar: 2 av citaten är exakta urklipp. 5 av citaten är antingen sammanfattningar eller 
omskrivningar av citaten i brödtexten. 2 citat återfanns inte i någon text, dessa citat 
fanns i en artikel (”Handlingarnas man”). 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Bildtext 
Hur skiljer sig bildtexten från brödtexten? 
Svar: Bildtexten är skriven i sans-serif, till skillnad från brödtexten. Graden upplevs som 
lika stor som brödtexten. Bildtexten är i svart eller vitt beroende på bakgrundens färg 
(ligger texten på en mörk bild, så är texten vit). Bildtexten skrivs med stor 
begynnelsebokstav, men annars gemener. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Blankrader 
Hur typas texten efter blankrader? 
Svar: Blankrad används inte i den löpande texten i artiklarna. Det används däremot i 
recepten, och texten efter blankraden typas inte på något annorlunda sätt bara för att de 
följer en blankrad. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

 
 
 



 62 

Anfanger 
Hur används anfanger i tidskriften? 
Svar: Anfang används i artikeln ”Handlingens man” och ”Bonde det nya modeyrket”, 
samt ”Vilken cirkus!”. Anfangen består av den första bokstaven i ordet, alltså ett tecken 
brett, och är två rader hög. Anfangen är skriven i sans-serif, till skillnad från brödtexten. 
 
Anfang används även i artikeln ”Möt vår nya bloggare Victorias värld”. Anfangen består 
av första bokstaven i ordet, och är alltså ett tecken brett, och det är tre rader högt (men 
det fortsätter även ovanför själva brödtexten, så det blir på så sätt högre än tre rader). 
Anfangen är skriven i script, samma som används på omslaget. 
 
Vid alla tillfällen används anfangen endast först i texten (den återkommer inte senare i 
texten).  
 
Används rubriktypsnitt i anfangen? 
Svar: Ja.  
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Slutmarkör 
Vilken slutmarkör används i artiklarna? 
Svar: En fyrkant som inte är ifylld. Kanterna består av tunna svarta streck. 
 
Övrig kommentar: Samma som används i huvudtidskriften. 
 
 
 

Fortsättningsmarkör 

Vilken fortsättningsmarkör används i artiklarna? 
Svar: Det är en trekant i samma stil som slutmarkören. Den har ingen fyllning, och 
kantlinjerna är tunna och svarta. Den är lutad så att den spetsigaste sidan pekar bort 
från textraden den ligger på, så den pekar alltså mot kommande sida. 
 
Övrig kommentar: Samma som används i huvudtidskriften. 
 
 
 

Vinjett 
Hur är vinjetten utformad? 
Svar: Vinjetten består av ett ord för sektionen, till exempel ”välkommen”, ”personligt” 
eller ”världens godaste”, skrivet i gemener med den ”mjuka/snirkliga” antikvan. Texten 
är skriven med svart, och det ligger inte på någon platta. Vinjetten ser ut på samma sätt 
genom hela tidskriften, enda skillnaden är att ordet byts ut för varje sektion. 
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Skiljer sig utformningen på vinjetten jämfört med huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: Precis som i huvudtidskriften ligger inte vinjetten på någon platta, men annars är 
det mycket tvärtom. Här används antikva, och inte sans-serif. Här används bara gemener 
istället för bara versaler. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Paginering 
Hur ligger pagina, namn och nummer i sidfoten? 
Svar: Sidnummer, namn, nummer – Namn, nummer, sidnummer.  
Exempel: 40 Elle Mat och vin 2/13/ Elle Mat och vin 2/13 41. 
 
Övrig kommentar: På vissa sidor är namn och nummer borttaget, men inte sidnumret. 
På något enstaka ställe är det sidnumret som är borta, men inte namn och nummer (sen 
finns det självklart sidor där man tagit bort pagineringen helt).  
 
Allt är skrivet i sans-serif i samma grad och version av typsnittet (thin-version). Namn 
och nummer står inte ute i kanten vid sidnumret, utan så långt in mot bunten som det är 
möjligt. 
 
 
 

Faktarutor 
Hur ser faktarutorna ut? 
Svar: Texten ligger på en färgad, avlång platta (till exempel blå). Rubriken ”Fakta” är 
skriven med en antikva, i versaler, i vitt. Resten av texten i faktarutan är skrivet med 
sans-serif, fet version. Underrubrikerna är skrivna med samma typsnitt, fast i versaler. 
Bakom plattan ligger en pålagd skuggning. Uppe i ena hörnet finns en frilagd bild på ett 
gem, det ska se ut som att man har satt fast faktarutan på sidan med gemet. 
 
En annan faktaruta är ovanpå en bild på ett tomt block, det ska då se ut som att 
faktarutan är en del av blocket. Rubriken är samma som på faktarutan som beskrevs 
ovan, men resten av texten är samma antikva som används i brödtexten i artikeln. 
 
Ytterligare en faktaruta ligger i en annan typ av block, som liknar faktarutan som är 
beskriven ovan. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Övrigt 
Övrig kommentar: – 
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Bilaga 4 Innehållsanalys av Damernas värld 
 
Tidskrift: Damernas värld 
Nummer: 5/2013 
 
 
 
Tidningshuvud 
Är tidningshuvudet skymt? 
Svar: Ja. 
 
Används samma tidningshuvud som huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Puffar 
Hur många puffar finns på omslaget? 
Svar: 6 stycken. 
 
Hur många typsnitt används till/i puffarna? 
Svar: Två olika typsnitt. Vissa ord skrivs bara med versaler, medan andra skrivs med 
stor begynnelsebokstav och annars gemener. Olika färger används. Vissa puffar skrivs i 
kursiv. Ett typsnitt är sans-serif, kondenserad version. Det andra typsnittet är antikva, 
både regular och kursiv används i puffarna. 
 
Vilket är antalet färger som används i puffarna? 
Svar: Tre färger används till puffarna. Texten är i vit, svart och röd. Den röda färgen är 
upptagen från omslagsbilden. Loggan är vit, vilket även dragarpuffen är. 
 
Ligger puffarna över omslagsbildens modell/objekt? 
Svar: Ja, dragarpuffen ligger helt på modellen på omslagsbilden. 
 
Övrig kommentar: Inget av typsnitten som används är samma som det som används 
i ”Damernas”-delen av loggan. Det sans-serifa som används i puffarna är däremot 
samma som används till ”värld”, men texten i loggan är spärrad.  
 
 
 

Tidskriftsrygg 
Vad finns på tidskriftsryggen? 
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Svar: Tidskriftens logga (fast allt är skrivet i antikva, även ”värld”. Det är inte heller 
samma antikva som används i loggan på omslaget), aktuellt nummer, tre 
huvudreportage (”Kanarieöarna på nytt sätt”, ”Modekap för under 1000 kr” 
och ”Carola”), webbplats. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Baksida 
Vad består baksidan av? 
Svar: Helsidesannons 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Tidskriftsstorlek 
Hur stor är tidskriften i millimeter (höjd och bredd)? 
Svar: 295 x 232 
 
Skiljer den sig i storlek jämfört med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Innehållssida 
Hur är innehållssidan uppbyggd? 
Svar: Innehållssidan ligger på två sidor, den första ligger på en högersida, den andra 
ligger på kommande vänstersida.  
 
SIDA ETT 
Innehållssidan har loggan högst upp, i lite mindre grad än på omslaget.  
 
Innehållssidan är byggd på tre spalter, med två bildspalter, en längst till vänster in mot 
bunten och en längst till höger. I mittenspalten ligger innehållslistan. Innehållet är 
uppdelat efter sektioner, på första innehållssidan finns: ”Mode” och ”Skönhet/Hälsa”.  
 
Över innehållslistan står det: ”Innehåll nr 5”. Det är skrivet med en tunn linearantikva 
(=bokstavsformen är jämntjock). ”Innehåll” är skrivet i regular, medan ”nr 5” är skrivet i 
kursiv. Graden är även större på ”Innehåll”. 
 
Under Innehålls-rubriken kommer underrubriken ”Mode”. Det är skrivet i versaler, med 
antikvan som användes på omslaget (en vertikalantikva). Därefter följer själva 
innehållslistan under. Den är uppbyggd så här: ”[sidnummer] [rubrik]”. Det finns ingen 
text efter som fördjupar/vinklar. Sidnumret är skrivet i samma antikva som ”Mode”, 
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vertikalantikvan. Rubriken är skriven med den kondenserade sans-serifen. Graden på 
sidnumret upplevs som lite större än graden på rubriken. Sidnumret är även fetat. 
Rubriken är i thin-version, och den är skriven med stor begynnelsebokstav, men annars 
gemener. Exempel: ”35 Hett nu”. 
 
Efter spalten med ”Mode”-sektionens olika delar kommer en ny rubrik, ungefär samma 
grad som loggan högst upp på sidan: ”Vårens accessoarer”. Det är centrerat, skrivet i rött 
och versaler. Rubriken är skriven med vertikalantikvan som används i 
exempelvis ”Mode”-rubriken.  
 
Under den stora rubriken ”Vårens accessoarer” kommer nästa sektion: ”Skönhet/hälsa”, 
den är uppbyggd på samma sätt som ”Mode”. 
 
På sidan finns fyra bilder. I vänstra spalten finns tre av bilderna, den största ligger uppe 
till vänster och sträcker sig ner över sidans mittlinje. Den är inte frilagd. Under den finns 
två frilagda bilder som har ställts bredvid varandra. På bakgrunden på den icke-frilagda 
bilden finns sidhänvisningen: ”128 Lyxigt sommarmode.” ”128” är skrivet med sans-
serif i rött. Graden är större än resten av hänvisningen. ”Lyxigt sommarmode.” är skrivet 
med sans-serif det också, men fetad version. Stor begynnelsebokstav används, men 
annars gemener. Hela hänvisningen är centrerad.  
 
Samma sak gäller bilderna nere i spalten, de två frilagda. Hänvisningen ligger mitt på 
ena bilden, och den är typad på samma sätt som är beskrivet ovan. I den högra spalten 
finns en stor, frilagd bild. Sidhänvisningen ligger vid sidan av bilden, typad på samma 
sätt som beskrivet ovan. 
 
SIDA TVÅ 
Sidan är uppbyggd på samma sätt som sida ett. Loggan är högst upp, spalten med 
innehåll är i mitten. Texten är typad på samma sätt, vad gäller innehållslistan och 
sidhänvisningarna. Bilder ligger i den högra och vänstra spalten. Det finns tre sektioner 
som tas upp på den här sidan: ”Reportage”, ”Inredning/Mat”, ”Alltid i DV”. 
 
Det enda som skiljer sida två från sida ett rent grafiskt är att nere i vänstra hörnet (längs 
ner i den vänstra spalten) finns rubriken: ”På omslaget”. Det är skrivet i versaler, med 
vertikalantikvan som användes på till exempel rubrikerna ”Mode” med mera. Under 
rubriken är en svart helfylld linje. Den linjerar med kanten på spalten. Under linjen, till 
vänster, är bilden på omslaget. Till höger om bilden finns information om omslaget. 
Informationstexten är skriven med sans-serif och antikva (samma antikva som används 
i brödtexten). Sans-serif används på ”av”, ”foto”, ”hår & 
makeup”, ”modeassistent”, ”fotoassistent”, ”modell” och ”kläder”. Resten av texten är 
skriven med antikvan. Den här informationstexten går utanför sin spalt, och in över mer 
än halva mittenspalten. 
 
Informationen om omslaget ligger inte i någon ruta, utan det avgränsas från övriga sidan 
enbart med luft. 
 
Övrig kommentar: – 
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Förord 
Vad innehåller förordssidan? 
Svar: Förordssidan är uppdelad som i två delar. Sidan är en högersida, och förordet 
ligger till höger på sidan. Förordet ligger på en ljuslila platta med pålagd skuggning. 
Överst är en rubrik: ”Carola på besök”. Det är skrivet i antikva, samma vertikalantikva 
som till exempel används på ”Mode” och ”Vårens accessoarer” på innehållssidorna. 
Texten är i svart, med stor begynnelsebokstav men annars gemener. 
 
Under rubriken kommer en ingress. Den är i en tunn sans-serif, i versaler, i svart. 
 
Under ingressen börjar brödtexten. Allra första används en anfang, den är ett tecken 
brett och fyra rader hög. Anfangen är skriven i samma typsnitt som rubriken, i vitt. 
Därefter börjar brödtexten. Den är skriven med en diagonalantikva. Sidan är byggd på 
tre spalter, där förordet ligger i en textspalt som sträcker sig över två av de tre spalterna.  
 
Förordet avslutas med en slutmarkör, en svart, ifylld romb. Under texten, på höger sida, 
är chefredaktörens signatur, och bredvid det hennes namnförtydligande och titel. Namn 
och titel är skrivet i versaler, i samma typsnitt som rubriken, spärrad. Underst i spalten 
finns det med ett PS. Det är skrivet i samma typsnitt som brödtexten, men i kursivt. 
 
Högst upp i den högra spalten, till höger om rubriken, finns en bild på chefredaktören. 
Bilden har en tjock, vit ram, samt pålagd skuggning. Under bilden finns ett stort citat, det 
är skrivet i samma typsnitt som rubriken. Det är i en stor grad, samt är omsluten av 
vanliga (inte förstorade) citationstecken. 
 
I den vänstra spalten, in mot bunten, är tips på innehåll i tidskriften. Rubriken i den 
spalten är: ”3 favoriter i nummer 5”. ”3” har en större grad än resten av rubriken. Det är 
samma antikva som används på den andra rubriken på samma sida. Allt är skrivet i 
versaler, och rubriken är centrerad. 
 
Under rubriken finns en bild, under bilden finns rubriken: ”Vårens trädgårdstrender”. 
Den är skriven med en tunn sans-serif, i versaler, i svart. Rubriken är centrerad. Under 
rubriken finns en kort text, också den skriven i sans-serif, fast med stor 
begynnelsebokstav och annars gemener. Texten är fetad. Det finns ingen sidhänvisning 
till vilken sida man kan läsa om ”Vårens trädgårdstrender”. På samma sätt fortsätter det 
med de andra två tipsen, hela ”listan” är layoutad på samma sätt. 
 
 
Hur många spalter ligger texten på? 
Svar: Sidan är byggd på tre spalter, förordet ligger i en textspalt som sträcker sig över 
två av spalterna. Tipsen ligger i den tredje spalten. 
 
Övrig kommentar: – 
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Krönikor 
Hur är krönikesidan uppbyggd? 
Svar: Sidan (en högersida) bygger på sex spalter. Texten ligger i två spalter, där vardera 
spalt är tre spalter bred.  
 
Överst på sidan är vinjetten. En tunn, helfylld, svart linje går horisontellt över sidan 
inom satsytan. Över linjen längst ut till höger står ordet ”krönika” i en stor grad. Ordet är 
skrivet helt med gemener. Rubriken är kursiverad och i tunn version, i linearantikva 
(samma som användes på ”nr 5” på innehållssidan).  
 
På den högra delen av sidan är rubriken, som är ett citat: ”’Att min dotter sa mitt riktiga 
namn var alltså något som jag borde glädjas över’”. Rubriken är i orange, kondenserad 
sans-serif, med stör begynnelsebokstav och annars gemener. 
 
Under rubriken är den ena textspalten. Den börjar med en anfang som är ett tecken brett 
och sju rader högt.  
 
Brödtexten är skriven med en diagonalantikva. 
 
Mitt i, liksom insprängd i, brödtexten ligger en faktaruta. Rubriken är i orange, antikva, 
versaler. Informationstexten är i sans-serif, fetad version. Vissa ord är bara i versaler, 
resten har stor begynnelsebokstav, men annars gemener. 
 
I slutet av brödtexten finns en slutmarkör. En helfylld, svart romb. 
 
Under brödtexten är krönikörens signatur. Under den finns ett namnförtydligande, 
skrivet på samma sätt som på förordet. 
 
Uppe till höger på sidan finns en stor bild på krönikören. Den är svartvit och har en vit 
tjock ram. Man har lagt på skugga under bilden. 
 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Ingress 
Används samma typsnitt på alla ingresser i mittendelen? 
Svar: Nej. 
 
Är det samma typsnitt på ingressen som i huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Ingressen finns i två olika versioner. Antingen är den i antikva, med 
stor begynnelsebokstav men annars gemener. Den andra versionen är i sans-serif, 
tunnare version, med stor begynnelsebokstav men annars gemener. 
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Produktsidor 
Finns produktsidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Ligger produktsidorna i fram- eller bakvagnen? 
Svar: I fram- och bakvagnen. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är produktsidan uppbyggd? 
Svar: Det finns två olika typer av produktsidor. De i framvagnen är layoutade på ett sätt 
och de i bakvagnen på ett annat. 
 
I framvagnen finns fyra stycken produktsidor. Produktsidorna ligger som enkelsidor. 
Högst upp på sidan finns en tunn, helfylld, svart, linje. Över den finns vinjetten (”hett 
nu”), den är skriven med en mjukare antikva, i rött, stor grad, endast gemener. 
 
Mitt på sidan finns en rubrik (till exempel: ”Tropiskt”). Den är skriven i sans-serif, ett 
typsnitt med hög x-höjd, stor begynnelsebokstav men annars gemener, i svart. Rubriken 
är centrerad. 
 
Under rubriken finns en ingress, den är skriven i antikva, i svart, i ett typsnitt som liknar 
brödtexten men det är inte samma. Ingressen är centrerad, stor begynnelsebokstav, men 
annars gemener. 
 
Runt omkring rubriken och citatet finns elva bilder utplacerade. Tio av bilderna är 
frilagda. De ligger i tre spalter, där rubrik och ingress ligger i mitten av mittenspalten. 
 
På eller intill bilderna finns en bildtext med information om produkttyp, material, pris, 
märke/köpställe. Över infotexten finns en kort rubrik (ett ord). Rubriken är skriven i 
antikva, spärrad, centrerad, versaler, i svart. Infotexten under är skriven med sans-serif, 
fetad och tunn version. Produkttypen är fetad, resten är skrivet i tunn version. 
 
I bakvagnen finns 40 stycken produktsidor. En av sidorna är uppbyggd på samma sätt 
som produktsidorna i framvagnen. Men de flesta är layoutade på det här sättet: En 
bakgrundsbild fyller upp hela sidan. Bilden föreställer en modell, vars kläder är 
produkterna som produktsidan tar upp.  
 
Infotexten är placerad i något av hörnen, nästan uteslutande ett av hörnen in mot 
bunten. Infotexten börjar med en rubrik, en sans-serif skriven i tunn version, endast 
versaler (exempelvis: ”Bomberjacka + mönstrade minishorts”). Under finns först en del 
luft, ungefär som en blankrad, sen kommer resten av infotexten. Den är skriven med 
sans-serif, fetad och tunn version, stor begynnelsebokstav men annars gemener. I 
informationen finns produkttyp, material, storlekar, pris och märke/återförsäljare med. 
 
Det finns en till produktsida som skiljer sig från de andra i bakvagnen. Överst på sidan är 
vinjetten skriven (”till varje pris”), den är utformad som tidigare beskrivna vinjetter. 
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Överst på sidan finns orden: ”Budget”, ”Mellan” och ”Lyx” skrivna. De ligger högst upp, i 
mitten, på respektive spalt (sidan är uppbyggd på tre spalter). Rubrikerna är skrivna 
med antikva, i svart, stor begynnelsebokstav men annars gemener. Under rubrikerna går 
en röd, helfylld, lite tjockare linje. En och samma linje går hela vägen från 
rubriken ”Budget” till rubriken ”Lyx”. 
 
Spalterna emellan skiljs åt med tunna, helfyllda, svarta linjer (liknande spaltstickor men 
ej samma).  
 
Under rubrikerna är det bilder på väskor. En som ligger i budgetspalten, en i 
mellanspalten och en i lyxspalten. De har liknande utseende, och alla är frilagda. Det 
fortsätter på samma sätt längre ner i spalterna, men det är andra plagg som jämförs 
(jacka och skor).  
 
På bilderna står först ett pris i stor grad, antikva, gemener, tunn version. Budget-priset 
står i rött, de andra i vitt på väskorna (på jackorna och skorna är alla priser i rött). Under 
priset finns en infotext, i sans-serif, stor begynnelsebokstav men annars gemener. 
Produkttypen är fetad, resten av texten är skriven i tunnare version. 
 
Mellan raden med bilder på väskor, och raden under med bilder på jackor, finns en 
rubrik (”Årets klassiker”). Rubriken är skrivet med sans-serif, ett typsnitt med hög x-
höjd, stor begynnelsebokstav men annars gemener. Rubriken är centraread. Under 
rubriken finns en ingress, den i antikva, med stor begynnelsebokstav men annars 
gemener. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre produktsidor finns i 
jämförelse med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: Sammanlagt finns 44 stycken produktsidor i tidskriften. 
 
 
 

Plocksidor 
Finns plocksidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är plocksidan uppbyggd? 
Svar: Det finns 14 plocksidor i tidskriften. Fastän de ligger i olika delar av tidskriften 
(fram- och bakvagnen) är de layoutade på i stort sett samma sätt.  
 
Tre olika typsnitt används på sidorna, en sans-serif som används till rubriker och i stort 
sett alla notistexter (tre undantag på de 14 sidorna). Utöver det typsnittet används en 
antikva, i huvudsak till rubriker. Till sist används ett script-typsnitt som ser handskrivet 
ut. Alla används med olika vikt, grad, färg, samt blandning mellan versaler och 
versaler/gemener. 
 
På sidan jag har tittat på finns sex bilder, varav fem frilagda. På bilden som inte är 
frilagda ligger notisen ovanpå bilden. 
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Två av notistexterna är högerjusterade, tre är vänsterjusterad och en är centrerad. Två 
av de vänsterjusterade är figursatta efter bilden de handlar om. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre plocksidor finns i jämförelse 
med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Coverstory 
Hur är första uppslaget på coverstoryn uppbyggt? 
Svar: De har ingen direkt coverstory (kvinnan på omslaget återkommer inte senare i 
tidskriften), så jag har valt att titta på det första reportaget.  
 
Det är ett reportage om Gustaf Skarsgård. Reportaget börjar på en högersida. Vinjetten 
finns högst upp till höger (”just nu”), och återkommer på varje sida i reportaget.  
 
Sidan består av ett stående porträtt på honom. Bilden täcker hela sidan.  
 
I nedre delen på sidan finns en dårrad: ”Gustaf Skarsgård”. Det är skrivet sans-serif, tunn 
version, versaler, i vitt. Under, snett till höger, ligger rubriken ”’Smak är en lyxvara’”. Det 
är skrivet med sans-serif, stor begynnelsebokstav men annars gemener, i rött. Rubriken 
är omsluten av citationstecken. 
 
Under rubriken ligger ingressen. Den är skriven med antikva, stor begynnelsebokstav 
men annars gemener, vit text, centrerad. 
 
Under ingressen finns en byline. Allt är skrivet med sans-serif, tunn version, versaler, i 
vitt, centrerat.  
 
Hur breda spalter är det? 
Svar: Brödtexten ligger i två spalter, sidan är byggd på fyra spalter. En textspalt är alltså 
två spalter bred.  
 
Övrig kommentar: Det finns ingen brödtext på första sidan som reportaget öppnar på. 
 
 
 

Brödtexten 
Är brödtexten marginaljusterad eller vänsterjusterad? 
Svar: Marginaljusterad i förordet, åtta reportage, krönikan, ”Accessoarer till tusen”, ”Lyx 
i kannan”. 
 
Vänsterjusterad i ”Inför guldknappen”, alla plocksidor, fem reportage, ”Påskägg med en 
twist”, ”Så tar vi oss tid att träna”, ”När är det hans tur?”, ”En catwalk för 
trädgårdsälskare”, ”Astro”. 
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Skiljer sig justeringen mellan olika delar i tidskriften? 
Svar: Ja. Det går inte att säga att det till exempel är samma justering i hela framvagnen, 
då det skiljer sig inom sektionerna. 
 
Används spaltstickor i brödtexten? 
Svar: Nej. 
 
Är typsnittet i brödtexten en antikva eller en sans-serif? 
Svar: Antikva. 
 
Om svaret är antikva på förra frågan: Är typsnittet i brödtexten en diagonalantikva, 
transantikva, vertikalantikva eller en linearantikva? 
Svar: Diagonalantikva. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Spalter 
Hur många spalter ligger brödtexten på i de olika delarna av tidskriften? (gå 
igenom del för del) 
Svar: 
Förord – Förordet bygger på tre spalter, där textspalten är två spalter bred. 
Inför Guldknappen – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Produktsidor – Varierande. 
Plocksidor – Varierande. 
Reportage om Gustaf Skarsgård – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Reportaget om Alina Devecerski – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Reportaget om Martin Gore – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två spalter 
bred. 
Reportaget ”I väntan på … vadå?” – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Reportaget om Carola – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två spalter bred. 
Reportaget om fågelskådning – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt 
bred. 
Reportaget om att hitta lyckan – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Reportaget om Christy Turlington – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Artikeln ”Skönhet från Island” – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Krönikan – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två spalter bred. 
Reportaget om bloggare – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Artikeln ”Påskägg med en twist” – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är en 
spalt bred. 
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Artikeln ”Lyx i kannan” – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två spalter 
bred. 
Reportaget om Facebook – Sidan bygger på fem spalter, där en textspalt är två spalter 
bred (plus en tom halvspalt). 
Artikeln ”Så tar vi oss tid att träna” – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en 
spalt bred. 
Artikeln ”När är det hans tur?” – Sidan bygger på fyra spalter, där en textspalt är två 
spalter bred. 
Reportaget ”Härlig helgläsning” – Sidan bygger på fem spalter, där en textspalt är två 
spalter bred (plus en tom halvspalt). 
Reportaget ”En catwalk för trädgårdsälskare” – Sidan bygger på sex spalter, där en 
textspalt är två spalter bred (ibland tom halvspalt, eller halvspalt med faktaruta). 
Artikeln med astro – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Reportaget om Andrea Edwards – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en 
spalt bred. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Stora citat 
Används samma typsnitt på stora citat som på ingressen? 
Svar: Ja och nej. Det finns två olika typer av stora citat, en antikva och en sans-serif. Men 
det finns två typer av ingresser, en antikva och en sans-serif. Det är inte alltid som 
ingress och stort citat använder samma typ av typsnitt. 
 
Hur avgränsas de stora citaten från övrig text? 
Svar: Det finns två olika typer av citat, en antikva och en sans-serif. Antikvan skiljs åt 
från brödtexten med hjälp av grad och luft. Det stora citatet är ofta annars i svart, precis 
som brödtexten (ibland är citatet i vitt om det ligger på en mörk bakgrundsbild). Citatet 
är skrivet med stor begynnelsebokstav, men annars gemener. Citatet är centrerat. 
 
Det stora citatet i sans-serif är skrivet med stor begynnelsebokstav, men annars 
gemener. Typsnittsversionen är tunn, och med en hög x-höjd. Citatet är centrerat. Olika 
färgglada färger används på citatet (exempelvis blå eller rosa). De här citatet läggs ofta 
långt bort från brödtexten (brödtexten kanske börjar vid sidans mitt istället för sidans 
topp, i så fall läggs citatet på sidans överdel). 
 
Är de stora citaten sammanfattningar eller exakta urklipp? 
Svar: 8 av citaten är exakta urklipp. 9 av citaten är antingen sammanfattningar eller 
omskrivningar av citaten i brödtexten.  
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 
 

Bildtext 
Hur skiljer sig bildtexten från brödtexten? 
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Svar: Bildtexten är skriven i sans-serif, till skillnad från brödtexten. Graden upplevs som 
lika stor som brödtexten. Bildtexten är i svart eller vitt beroende på bakgrundens färg 
(ligger texten på en mörk bild, så är texten vit). Bildtexten skrivs med stor 
begynnelsebokstav, men annars gemener. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Blankrader 
Hur typas texten efter blankrader? 
Svar: Efter blankrad är de första orden i stycket fetade kapitäler.  
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Anfanger 
Hur används anfanger i tidskriften? 
Svar: Det finns två typer av anfanger som används, en antikva och en sans-serif. Båda är 
alltid ett tecken brett. De som är i antikva är nästan alltid fem rader hög (tio gånger i 
tidskriften), men den återfinns även som fyra, sju och åtta rader hög. 
 
Anfangen som är skriven i sans-serif återkommer på tre ställen i tidskriften, den är då 
tre, fyra och sju rader hög. 
 
Anfangen återfinns endast först i brödtexten, och återkommer alltså inte senare i texten 
(till exempel efter blankrad). 
 
Används rubriktypsnitt i anfangen? 
Svar: Ja.  
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Slutmarkör 
Vilken slutmarkör används i artiklarna? 
Svar: En romb som är helfylld i svart 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Fortsättningsmarkör 
Vilken fortsättningsmarkör används i artiklarna? 
Svar: En svart pil som pekar åt höger, bort från texten. Pilen har en väldigt smal spets. 
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Övrig kommentar: – 
 
 
 

Vinjett 
Hur är vinjetten utformad? 
Svar: Vinjetten består av ett/flera beskrivande ord, till exempel ”hett nu”, ”just nu” 
eller ”skönhet”, skrivet i gemener med en ”mjuk/snirklig” antikva. Texten är ibland 
skriven med rött, annars svart eller vit, och det ligger inte på någon platta. Vinjetten 
ändras i grad ibland. Till exempel har reportaget ”I väntan på … vadå?” ingen vinjett på 
första uppslaget, men på kommande sidor är det reportagets rubrik som är vinjett. Den 
är skriven i mindre grad än till exempel vinjetten ”hett nu” är.). 
 
Skiljer sig utformningen på vinjetten jämfört med huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Paginering 
Hur ligger pagina, namn och nummer i sidfoten? 
Svar: Sidnummer, namn, nummer – Namn, nummer, sidnummer.  
Exempel: 106 Damernas värld nr 5-13/ Damernas värld nr 5-13 107. 
 
Övrig kommentar: På vissa sidor är namn och nummer borttaget, men inte sidnumret 
(sen finns det självklart sidor där man tagit bort pagineringen helt).  
 
Allt är skrivet i sans-serif, thin-version. Sidnumret är skrivet i en större grad än resten. 
Namn och nummer står inte ute i kanten vid sidnumret, utan så långt in mot bunten som 
det är möjligt. 
 
 
 

Faktarutor 
Hur ser faktarutorna ut? 
Svar: Det finns olika typer av faktarutor. 
 
I den första faktarutan är texten inte skriven i svart, utan i någon färgglad färg som 
skiftar mellan olika artiklar och reportage. Texten ligger inte på någon platta. Överst är 
det en rubrik, till exempel ”Gustaf Skarsgård”. Rubriken är centrerad och skriven med 
versaler, i antikva. Under kommer själva infotexten, den är också centrerad och skriven i 
sans-serif. Infotexten har samma färg som rubriken (i det här fallet orange). Det enda 
som avgränsar faktarutan från resten av texten är luft.  
 
I den andra faktarutan ligger texten på en färgglad platta (i det här fallet en blå). Överst i 
rutan finns en rubrik (”Vägen till förändring”), rubriken är vänsterjusterad och skriven 
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med versaler i antikva. Under kommer själva infotexten, den är också vänsterställd och 
skriven i sans-serif. Infotexten har samma färg som rubriken (i det här fallet vit). Den 
här typen av faktaruta ligger vid sidan om brödtexten, till skillnad från den första som 
beskrevs som ligger ”insprängd” i brödtexten. 
 
Det finns även en tredje typ av faktaruta, den ser nästan exakt ut som faktaruta två, 
beskriven här ovan. Enda skillnaden är att rubriken är skriven i sans-serif. Vissa har 
även en bild i faktarutan, ovanpå den färgade plattan. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Övrigt 

Övrig kommentar: – 
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Bilaga 5 Innehållsanalys av DV Mode 
 
Tidskrift: DV Mode 
Nummer:  vår 2013 
 
 
 
Tidningshuvud 
Är tidningshuvudet skymt? 
Svar: Nej. 
 
Används samma tidningshuvud som huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Nej. 
 
Övrig kommentar: DV Mode använder inte samma tidningshuvud, men ”DV” är i 
samma typsnitt som ”Damernas” på huvudtidskriften. Uppe i det högra hörnet står det 
även: ”En specialtidning från [Damernas världs logga]”. 
 
 
 

Puffar 
Hur många puffar finns på omslaget? 
Svar: 5 stycken. 
 
Hur många typsnitt används till/i puffarna? 
Svar: Ett typsnitt. Alla puffar skrivs med ett script-typsnitt, svart text, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. Inga plattor eller liknande används. Två 
handritade streck används för att skilja några av de små puffarna åt.  
 
Vilket är antalet färger som används i puffarna? 
Svar: En, svart. 
 
Ligger puffarna över omslagsbildens modell/objekt? 
Svar: Ja, dragarpuffen ligger helt på modellen på omslagsbilden. 
 
Övrig kommentar: –  
 
 
 

Tidskriftsrygg 
Vad finns på tidskriftsryggen? 
Svar: Tidskriftens logga (fast allt är skrivet i sans-serif), aktuellt nummer, slogan 
(”Sveriges enda tidning med bara mode – En specialtidning från Damernas Värld”). 
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Övrig kommentar: – 
 
 
 

Baksida 
Vad består baksidan av? 
Svar: Helsidesannons 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Tidskriftsstorlek 
Hur stor är tidskriften i millimeter (höjd och bredd)? 
Svar: 295 x 232 
 
Skiljer den sig i storlek jämfört med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Samma storlek som huvudtidskriften. 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Innehållssida 
Hur är innehållssidan uppbyggd? 
Svar: Innehållssidan ligger på en sida, en vänstersida.  
 
Innehållssidan har en vinjett högst upp till vänster: ”innehåll”. Vinjetten är skriven med 
gemener, med en vertikalantikva med hög x-höjd. Vinjetten ligger inte på någon platta.  
 
Innehållssidan är byggd på tre spalter, där innehållslistan ligger i spalten längst ut till 
vänster. Innehållet är uppdelat efter sektioner: ”Reportage”, ”Mode” och ”Alltid i DV 
Mode”.  
 
Överst i innehållslistan kommer alltså rubriken ”Reportage”. Den är skriven med en 
sans-serif, spärrad och endast versaler. Rubriken står i svart. 
 
Därefter följer själva innehållslistan under. Den är uppbyggd så här: ”[sidnummer] 
[rubrik] /ny rad/ [fördjupning/vinkel]”. Sidnumret är skrivet i antikva. Rubriken är 
skriven med sans-serif, samma som rubriken ”Reportage”. Graden på sidnumret upplevs 
som lika stort som graden på rubriken. Rubriken är även fetad, det är inte sidnumret. 
Rubriken är skriven med versaler. Fördjupningen/vinklingen är även den skriven med 
sans-serif, samma som rubriken fast i tunnare version. Den är skriven med stor 
begynnelsebokstav, men annars gemener. Sidnummer och rubrik är skrivet i rosa, 
fördjupningen/vinklingen i svart. 
 
Sektionerna ”Mode” och ”Alltid i DV mode” är uppbyggda på samma sätt. De kommer 
efter ”Reportage” i samma spalt.  
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På sidan finns sex bilder. Högst upp till vänster, mellan vinjetten och innehållslistan, 
finns en frilagd bild på örhängen. Precis till vänster om bilden finns en sidhänvisning 
(”31 Örhängen { la lyxig bohem”), den är uppbyggd på ungefär samma sätt som i 
huvudtidskriften. ”31” är skrivet med antikva. Graden är större än resten av 
hänvisningen. ”Örhängen { la lyxig bohem” är skrivet med sans-serif, i versaler, samma 
utseende som rubrikerna till artiklarna i innehållslistan, förutom färgen. Allt är skrivet i 
svart. Hela hänvisningen är centrerad.  
 
Det finns två frilagda bilder i mittenspalten, även de med hänvisningar som är 
uppbyggda som beskrivet ovan. I högra spalten finns två bilder, de är inte frilagda. 
Hänvisningen är samma som ovan, fast på den ena är all text vit istället för svart. 
Bakgrunden den texten ligger på är mörk. 
 
Längst ner i den högra spalten finns en liten bild på omslaget. Till vänster om bilden 
finns en rubrik (”Omslaget”), som är skriven i sans-serif, spärrad, versaler. Rubriken är 
rosa. Under finns informationstext om omslaget, den texten är högerjusterad och följer 
bildens långsida. Även den här texten är skriven med sans-serif, fast i svart och både i 
tunn och fetad version. All text är i versaler. 
 
Den lilla versionen av omslagsbilden och informationstexten ligger en i ruta. Rutan har 
ingen fyllning, men den har en prickig kantlinje. 
 
Runt innehållssidan, längs med kanten på satsytan, går tunna, svarta, helfyllda linjer. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Förord 
Vad innehåller förordssidan? 
Svar: Sidan är en högersida, och förordet är uppdelat i två textspalter. Sidan bygger på 
fyra spalter, så en textspalt är två spalter bred.  
 
Överst är en rubrik: ”Extraordinära kvinnor med ikonstatus”. Det är skrivet i en 
vertikalantikva, i versaler Texten är i svart. Rubriken är centrerad. 
 
Under rubriken kommer en ingress. Den är i en regular sans-serif, i svart, med stor 
begynnelsebokstav men annars gemener. Även ingressen är centrerad. 
 
Under ingressen börjar brödtexten. Allra första används en anfang, den är ett tecken 
brett och fyra rader hög. Anfangen är skriven i samma typsnitt som rubriken. Därefter 
börjar brödtexten. Den är skriven med en diagonalantikva. Texten ligger, som tidigare 
skrivits, uppdelad i två spalter. Inga spaltstickor används.  
 
Förordet avslutas med en slutmarkör, en svart, ifylld romb. Under texten är 
chefredaktörens signatur, och under signaturen finns hennes namnförtydligande och 
titel. Namn och titel är skrivet i versaler, i sans-serif. Namnet är i fetat och titeln är i tunn 
version (på ny rad direkt under).  
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En kantlinje ramar in sidan, precis som på innehållssidan. Det är en tunn, svart, helfylld 
linje som följer satsytans yttersta kant. 
 
Hur många spalter ligger texten på? 
Svar: Sidan är byggd på fyra spalter, förordet är uppdelat i två textspalter, där en 
textspalt är två spalter bred. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Krönikor 
Hur är krönikesidan uppbyggd? 
Svar: Tidskriften har ingen krönika. 
 
Övrig kommentar: I tidskriften benämns förordet som ”Chefredaktörens krönika”. 
 
 
 

Ingress 
Används samma typsnitt på alla ingresser i mittendelen? 
Svar: Nej.  
 
Är det samma typsnitt på ingressen som i huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: Sans-serif-ingressen är samma, fast i lite tyngre vikt. Ingressen i antikva är lik, men 
inte samma. 
 
Övrig kommentar: Det finns två olika typer av ingresser, den ena är i sans-serif och den 
andra i antikva. 
 
 
 
 

Produktsidor 
Finns produktsidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Ligger produktsidorna i fram- eller bakvagnen? 
Svar: Både i fram- och bakvagnen, samt mitten. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är produktsidan uppbyggd? 
Svar: Det finns 4 produktsidor i framvagnen, 34 i mittendelen och 4 stycken i bakvagnen. 
De i fram- och bakvagnen är layoutade på samma sätt, och de i mittendelen är layoutade 
på ett annat sätt.  
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Produktsidorna i fram- och bakvagnen ligger på enkelsidor (både höger- och 
vänstersidor, men aldrig tillsammans på ett uppslag). Högst upp på sidan går en tunn, 
helfylld, svart, linje. Den går (på sidan jag tittar på) fram till ordet ”trendspaning” som är 
sidans vinjett. Typsnittet är vertikalantikva, endast gemener, och det är skrivet i svart. 
 
Under vinjetten finns en byline. Den är skriven med en sans-serif, både tunn och fet 
version, endast versaler. 
 
I mitten på sidan finns en rubrik (”Glamhippie”). Den är skriven med samma typsnitt 
som vinjetten, fast i endast versaler. Rubriken är centrerad. 
 
Under rubriken finns en ingress, den är skriven med antikvan, ganska stor grad, stor 
begynnelsebokstav men annars gemener, i svart. 
 
Under ingressen finns en svart, prickad linje. 
 
Runt om rubrik och ingress finns bilder utlagda, som en ”cirkel” runt texten. Det finns 13 
stycken bilder, alla utom en är frilagd. 
 
På eller intill varje bild finns en bildtext som består av produkttyp, material, pris, samt 
märke/köpställe. Produkttypen är fetad, resten av texten är i tunn verison. Texten är 
skriven med sans-serif, stor begynnelsebokstav, men annars gemener. Alla bildtexter är 
centrerade, utom en som är vänsterjusterad. 
 
 
Produktsidorna i mittendelen är layoutade på ett annat sätt. Här finns det en bild per 
sida, där kläderna som modellen har på sig är produkterna som tas upp på produktsidan. 
Varje sida har alltså en enda stående bild. Den bilden är antingen utfallande, eller har en 
vit ram omkring sig. 
 
I ett av hörnen ligger bildtexten. Den består av produkttyp, material, pris, samt 
märke/köpställe. Om bildtexten ligger i någon av bildens vänstra hörn, så är texten 
vänsterjusterad. Ligger texten i någon av bildens högra hörn så är texten högerjusterad. 
Bildtexten är skriven med sans-serif, där produkttypen är fetad och resten är skriven 
med tunn version. Stor begynnelsebokstav, annars gemener. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre produktsidor finns i 
jämförelse med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Det finns 42 produktsidor i DV Mode, det är alltså 2 färre än de 44 produktsidorna 
som finns i Damernas Värld. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Plocksidor 
Finns plocksidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
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Om svaret är ja på första frågan: Hur är plocksidan uppbyggd? 
Svar: Det finns två plocksidor i tidskriften. Båda ligger i sektionen ”hett nu” i framvagnen.  
Båda är uppbyggda på samma sätt. Två olika typsnitt används på sidorna, ett sans-serif 
och en antikva. De används med olika vikt, grad, färg, samt blandning mellan versaler 
och versaler/gemener. 
 
På sidan jag har tittat på finns sju bilder, varav fem är frilagda. Ingen notis ligger ovanpå 
en bild (förutom på den andra plocksidan, då ligger en notis ovanpå en bild som inte är 
frilagd). 
 
Notiserna avgränsas från varandra på olika sätt. Två av de fem notiserna ligger på 
färgade plattor (en mintgrön rektangel och en grå cirkel). Den tredje notisen avgränsas 
med en helfylld, svart linje. Den fjärde notisen är endast ett citat och har ett stort 
citationstecken bredvid sig. Den femte notisen är den enda som endast skiljs från de 
andra med lite luft, den ligger annars bara mot den vita bakgrunden som är själva sidan. 
 
Två av notistexterna är vänsterjusterad, och tre är centrerade.  
 
Runt om hela sidan går en ram som består av en tunn, svart, helfylld linje. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre plocksidor finns i jämförelse 
med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: I huvudtidskriften Damernas Värld fanns det 14 plocksidor, i DV Mode fanns det 
två plocksidor. Det finns alltså tolv färre plocksidor i DV Mode. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Coverstory 
Hur är första uppslaget på coverstoryn uppbyggt? 
Svar: De har ingen direkt coverstory (omslaget är en bild på en modell som inte 
intervjuad), så jag har valt att titta på det första reportaget.  
 
Det är ett reportage om designern Maria Nordström. Reportaget börjar på ett uppslag. 
Det finns ingen vinjett på uppslaget. På kommande sida har man lagt en del av rubriken 
(”Mode ur skärselden”) på vinjettens plats.  
 
Hela den vänstra sidan är ett stående porträtt på henne. På porträttet finns även ett stort 
citat. Det är skrivet med antikva, stor begynnelsebokstav men annars gemener. Intill 
ligger ett uppförstorat citationstecken för att markera att det är ett utdraget citat. Själva 
citatet är skrivet i vitt, medan citationstecknet har en bakgrundsbild inne i själva tecknet. 
 
På vänstra sidan finns en dårrad högst upp (”Maria Nordström”), och under den en 
rubrik (”Mode ur skärselden”). Dårraden är skriven med sans-serif, i versaler och med 
grön text. 
 
Rubriken är uppdelad på två rader där ”Mode ur” står på första raden, och ”skärselden” 
står på andra direkt nedanför. Båda är skrivna med samma antikva, men ”Mode ur” är 
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skrivet med kursiv. Den delen är även skriven med stor begynnelsebokstav, men annars 
gemener. ”Skärselden” är skriven helt i versaler. Hela rubriken är skriven i svart, och 
både rubriken och dårraden är centrerad. 
 
Under rubriken finns en ingress. Den är skriven med samma sans-serif som dårraden, 
men den är skriven med stor begynnelsebokstav och annars gemener, samt i svart och 
lite tunnare version. Även ingressen är centrerad. 
 
Under ingressen kommer byline. Även den är skriven med sans-serif, både tunn och 
fetad version (”av” och ”foto” är i tunn version, namnen fetade). Bylinen är centrerad. 
 
Brödtexten är i tre spalter. Inga spaltstickor används. De tre första orden är fetade 
kapitäler. De orden är skrivna med sans-serif.  
 
Hur breda spalter är det? 
Svar: Brödtexten ligger i tre spalter, sidan är byggd på tre spalter. En textspalt är alltså 
en spalt bred.  
 
Övrig kommentar: På kommande sida finns ett par frilagda bilder. Då är texten 
figursatt efter deras kanter.  
 
Det finns även en faktaruta. Den ligger i en vänsterspalt på en vänstersida. Överst i 
faktarutan finns en rubrik (”Maria Nordström”), den är typad på exakt samma sätt som 
dårraden, fast i mindre grad. Rubriken är högerjusterad. Informationstexten i faktarutan 
är även den skriven med en sans-serif, både fetad och tunn variant. ”Underrubrikerna” 
är det som är fetat. Det finns ingen platta eller några linjer som avgränsar faktarutan. 
Det enda som används är luft och ett sans-serift typsnitt. 
 
 
 

Brödtexten 
Är brödtexten marginaljusterad eller vänsterjusterad? 
Svar: Marginaljusterad i förordet, reportaget om Maria Nordström, Lou Doillon, Twiggy, 
ManoloBlahnik, Rick Owens, Marcus Wainwright & David Neville, ”Filmstjärnor är 
modellen”, Bulgari,   
 
Vänsterjusterad i reportaget om ikoner, ”Vårens 10 viktigaste 
kollektioner”, ”Pyjamaspartyt”. 
 
Blandad justering på plock- och produktsidorna. Där återfinns vänster- och 
högerjusterat, samt centrerat.  
 
Skiljer sig justeringen mellan olika delar i tidskriften? 
Svar: Ja. Det går inte att säga att det till exempel är samma justering i hela framvagnen, 
då det skiljer sig inom sektionerna. 
 
Används spaltstickor i brödtexten? 
Svar: Nej. 
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Är typsnittet i brödtexten en antikva eller en sans-serif? 
Svar: Antikva. 
 
Om svaret är antikva på förra frågan: Är typsnittet i brödtexten en diagonalantikva, 
transantikva, vertikalantikva eller en linearantikva? 
Svar: Diagonalantikva. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Spalter 
Hur många spalter ligger brödtexten på i de olika delarna av tidskriften? (gå 
igenom del för del) 
Svar: 
Förord – Förordet bygger på fyra spalter, där textspalten är två spalter bred.  
Plocksidor – Varierande. 
Produktsidor – Varierande. 
Reportaget om Maria Nordström – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en 
spalt bred. 
Reportaget om ikoner – Varierande. Några av sidorna bygger på fyra spalter, där en 
textspalt är en spalt bred. Andra sidor bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt 
bred. 
Reportaget om Lou Doillon – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt 
bred. 
Reportaget om Twiggy – Sidan bygger på tre spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Reportaget om ManoloBlahnik – Sidan bygger på fem spalter, där en textspalt är två 
spalter bred (plus en halvspalt med småbilder+bildtexter). 
Reportaget om Rich Owens – Sidan bygger på fem spalter, där en textspalt är två spalter 
bred (plus en halvspalt för faktaruta eller luft). 
Reportaget ”Vårens 10 viktigaste kollektioner” – Sidan bygger på tre spalter, där en 
textspalt är en spalt bred. 
Reportaget om Marcus Wainwright och David Neville – Sidan bygger på tre spalter, där 
en textspalt är en spalt bred. 
Reportaget om ”Filmstjärnor är modellen” – På första uppslaget är sidan byggd på fyra 
spalter, där en textspalt är två spalter bred. På resterande sidor är sidan byggd på tre 
spalter, där en textspalt är en spalt bred. 
Reportaget ”Pyjamaspartyt” – Sidan bygger på fem spalter, där en textspalt är tre spalter 
bred (reportaget består endast av en textspalt på en sida). 
Reportaget om Bulgari – Sidan bygger på tre spalter där en textspalt är en spalt bred. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Stora citat 
Används samma typsnitt på stora citat som på ingressen? 
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Svar: Nej och ja. Det finns två olika typsnitt som används på stora citat. Det ena är 
rubriktypsnittet som används på omslaget, det andra är en antikva. Ingresserna är oftast 
sans-serif, men det finns ingresser i den antikvan också. 
 
Hur avgränsas de stora citaten från övrig text? 
Svar: Scripttypsnittet som används till en del av citaten avgränsas endast med det 
annorlunda typsnittet, samt graden på texten. Citatet omsluts av små citationstecken. 
Det är stor begynnelsebokstav, men annars gemener. 
 
Den andra typen av citat är skrivet med antikva och har ett stort citationstecken som 
sätts i slutet av citatet (bara ett, det finns inget i början). Det citationstecknet är i en 
annan färg än resten av det stora citatet, ibland ser det ut som att det är en 
bakgrundsbild bakom som bara skiner igen just citationstecknet. Graden på 
citationstecknet är större än resten av citatet. Texten är i kursiv, och det är stor 
begynnelsebokstav, men annars gemener.  
 
Är de stora citaten sammanfattningar eller exakta urklipp? 
Svar: 6 av citaten är exakta urklipp, och de andra 6 citaten är antingen 
sammanfattningar eller omskrivningar av citaten i brödtexten. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Bildtext 
Hur skiljer sig bildtexten från brödtexten? 
Svar: Bildtexten är skriven i sans-serif, till skillnad från brödtexten. Graden upplevs som 
lika stor som brödtexten. Bildtexten är i svart eller vitt beroende på bakgrundens färg 
(ligger texten på en mörk bild, så är texten vit). Bildtexten skrivs med stor 
begynnelsebokstav, men annars gemener. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Blankrader 
Hur typas texten efter blankrader? 
Svar: De gånger blankrad används är de första tre till fem orden i sans-serif, fetade 
kapitäler.  
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Anfanger 
Hur används anfanger i tidskriften? 
Svar: Det finns tre olika typer av anfanger i tidskriften. Den vanligaste används i förordet, 
artikeln ”1960-talets nya look”, reportaget om Rick Owens, reportaget ”Två engelsmän i 
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New York” och artikeln ”Pyjamaspartyt”, Anfangen består av den första bokstaven i 
ordet, alltså ett tecken brett, och är fyra rader hög. Anfangen är skriven i antikva. 
 
Den andra typen av anfang finns i reportaget om ManoloBlahnik och 
artikeln ”Filmstjärnor är modellen”. Det är en typ av script-typsnitt. Anfangen är inte en 
versal, utan en gemen. I båda texterna är anfangen ett tecken brett och sex rader hög. 
Den ena är röd och den andra är guldfärgad. 
 
Den tredje anfangen finns i reportaget ”Bulgari en italiensk juvel”. Den är lik den första 
anfangen, den är i samma typ av antikva, den är också ett tecken brett och fyra rader hög. 
Men den sticker även upp utanför texten, den är även i kursiv. 
 
Vid alla tillfällen används anfangen endast först i texten (den återkommer inte senare i 
texten). 
 
Används rubriktypsnitt i anfangen? 
Svar: Ja.  
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Slutmarkör 
Vilken slutmarkör används i artiklarna? 
Svar: En romb som är helfylld i svart 
 
Övrig kommentar: Samma som huvudtidskriften. 
 
 
 

Fortsättningsmarkör 
Vilken fortsättningsmarkör används i artiklarna? 
Svar: En svart pil som pekar åt höger, bort från texten. Pilen har en väldigt smal spets. 
 
Övrig kommentar: Samma som huvudtidskriften. 
 
 
 

Vinjett 
Hur är vinjetten utformad? 
Svar: Vinjetten består av sektionens namn, till exempel: ”innehåll”, ”intro” 
eller ”trendspaning”. Vinjetten är skriven med gemener, med en vertikalantikva med hög 
x-höjd. Texten är skriven med svart, och det ligger inte på någon platta. Vinjetten ser ut 
på samma sätt genom hela tidskriften, enda skillnaden är att ordet byts ut för varje 
sektion. 
 
Skiljer sig utformningen på vinjetten jämfört med huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
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Svar: Ja. Likheterna är att det bara är gemener som används, vinjetten är skriven i 
antikva, texten är i svart och ligger inte på någon platta. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Paginering 
Hur ligger pagina, namn och nummer i sidfoten? 
Svar: Sidnummer, namn, nummer – Namn, nummer, sidnummer.  
Exempel: 96 DV mode nr 1 2013/ DV mode nr 1 2013 97. 
 
Övrig kommentar: I fram- och bakvagnen ligger sidnumret mitt på sidan, ute i kanten. 
På en högersida ligger alltså sidnumret längst ut till höger på sidan, fast uppe vid mitten 
istället för nere i sidfoten. I tidskriftens mittdel ligger sidnumret nere i sidfoten.  
 
Namn och nummer ligger alltid i sidfotsdelen, om det finns med. På vissa sidor är den 
informationen borttagen, men sidnumret finns kvar. 
 
Allt är skrivet i antikva, i versaler. Sidnumret är skrivet i en större grad än resten. När 
sidnumret står mitt på sidan är den skriven i en mycket större grad, är i vitt på en svart 
platta. Namn och nummer står inte ute i kanten vid sidnumret (om sidnumret ligger i 
sidfoten, så klart), utan så långt in mot bunten som det är möjligt. 
 
 
 

Faktarutor 
Hur ser faktarutorna ut? 
Svar: Faktarutan börjar med en rubrik, till exempel ”Maria Nordström”. Rubriken är 
skriven med sans-serif, endast versaler, fet version (ibland vanlig), och i vissa fall med 
någon färgglad färg (annars svart). 
 
Under rubriken finns själva infotexten, även den är skriven med sans-serif, fetad och 
tunn version. 
 
I alla faktarutor utom en är texten högerjusterad (i den andra är texten vänsterjusterad 
och följer kanten längs en bild). 
 
Texten ligger inte på en färgad platta.  
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Övrigt 
Övrig kommentar: – 
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Bilaga 6 Innehållsanalys av Runner’s World 
 
Tidskrift:Runner’s World 
Nummer:April 2013 
 
 
 
Tidningshuvud 
Är tidningshuvudet skymt? 
Svar: Ja. 
 
Används samma tidningshuvud som huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Puffar 
Hur många puffar finns på omslaget? 
Svar: 7 stycken. 
 
Hur många typsnitt används till/i puffarna? 
Svar: Två olika typsnitt, men de använder både kursiv och vanlig variant av typsnitten, 
samt olika vikt. 
 
Vilket är antalet färger som används i puffarna? 
Svar: På texten är det två färger, svart och vit. En puff ligger på en turkos platta (färgen 
är upplockad från omslagsbilden), en annan platta är en mörk nyans av rosa (färgen är 
upplockad från omslagsbilden). 
 
Ligger puffarna över omslagsbildens modell/objekt? 
Svar: Nej. 
 
Övrig kommentar: En av de största puffarna (och den enda som innehåller ett namn) 
är ”Isabellah Andersson > Träningen som ska ta henne till VM”, men det är inte Isabellah 
Andersson på omslagsbilden, utan Jasmin Sabir. Det finns en liten förklarande text på 
omslaget där det står att det är Sabir på bilden, och att hon är trestegshoppare, samt 
sprinter i Hammarby IF. 
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Tidskriftsrygg 
Vad finns på tidskriftsryggen? 
Svar: Tidskriftens logga, aktuellt nummer, tre artiklar i tidningen avskilt med stjärnor 
(”Förebygg skador * Smart barfotaträning * Isabellah Andersson”) 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Baksida 
Vad består baksidan av? 
Svar: Helsidesannons 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Tidskriftsstorlek 
Hur stor är tidskriften i millimeter (höjd och bredd)? 
Svar: 291 x 216 
 
Skiljer den sig i storlek jämfört med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: Samma storlek som huvudtidskriften. 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Innehållssida 
Hur är innehållssidan uppbyggd? 
Svar: Innehållssidan är på två sidor. Den sträcker sig inte över ett uppslag, utan är på två 
vänstersidor.  
 
SIDA ETT 
Första innehållssidan har en stor vinjett. Den består av en svart platta som sträcker sig 
ungefär en tredjedel in på sidan. Ovanpå plattan finns ordet ”Innehåll” i vitt, skrivet i 
versaler. Det tar vid en lika tjock platta efter det svarta, och den fortsätter hela sidan ut, 
enda in till bunten. Den plattan är grå med ett vitt, litet rutnät på. Längs till höger står 
det: ”[April]”, vilket är det aktuella numret. 
 
Innehållssidan är uppdelad på en del som heter ”Reportage” som kommer först, och en 
del som heter ”Warmups”. Det är alltså tidskriftens mitt som tas upp först. 
 
Artiklarna har förkortade rubriker i ett större typsnitt, bara versaler. Rubrikerna är blåa. 
Till vänster om varje rubrik finns en siffra i ett annat typsnitt (men även det här ett 
tjockt typsnitt, precis som rubrikerna). Graden på typsnittet upplevs som samma som på 
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rubriken intill. Siffran är röd. Den representerar sidnumret artikeln ligger på i 
tidskriften. 
 
Under rubrikerna är en kort sammanfattande text om vad artikeln handlar om. Den 
texten är i samma typsnitt som rubrikerna, men en mycket lättare vikt. Texten är 
skriven med både gemener och versaler. 
 
Delningen mellan spalten ”Reportage” och ”Warmups” görs med ett tjockt, svart streck.  
 
På sidan finns tre bilder. Den översta är en stor bild på Isabellah Andersson, med 
talet ”42” i vänstra nedre hörnet. Den understa till vänster är ett montage på en man 
som springer, men samma man syns på tre ställen i samma bild. Inget nummer på den 
här bilden, men den ligger intill artikeln ”Håll dig hel!”. Den understa bilden till höger är 
på en tallrik med mat, antagligen frukost. I bildens nedre, vänstra hörn finns siffran ”36”. 
 
Två av bilderna är från reportagen (om jag antar att bilden på den löpande mannen hör 
till artikeln som den är placerad vid), bilden på maten tillhör sektionen ”Warmups”. 
 
Sidan är antagligen satt på nio-spalt, texten ligger på tre-spalt (där den tredje spalten 
bara innehåller bilder). 
 
SIDA TVÅ 
Den andra innehållssidan har samma vinjett som första sidan. 
 
Sidan är antagligen satt på nio-spalt, texten ligger på tre-spalt. I första spalten finns 
rubriken ”Avdelningar”, det är skrivet i samma typsnitt, vikt och grad som ”Reportage” 
och ”Warmups”. De avdelningar som finns är: ”Ledare”, ”Start”, ”Jonas Colting”, ”Kenneth 
Gysling”, ”Emelie Forsberg”, ”Claes Åkeson”, ”Rune Larsson”, ”Sofia Hedström”, ”Martina 
Haag”, ”Krysset”, ”Jag är löpare” och ”Finish line”. Under de här rubrikerna finns en liten 
sammanfattande text, och till vänster är sidnumret som artiklarna ligger på i tidskriften. 
Allt är typat på samma sätt som på sida ett. 
 
Det finns två bilder, den ena är på Barbapapa, och sen ligger över 
rubriken ”Avdelningar”. I bildens övre, vänstra hörn finns talet ”56”, den hör alltså 
till ”Claes Åkesson: Jag är Barbapapa”. 
 
Underst i samma spalt, alltså under alla rubrikerna som finns under ”Avdelning” finns en 
bild på omslaget i miniatyr. Den är avdelad från resten av spalten med en tunn prickad 
linje. Intill bilden finns rubriken ”Omslag”, den är i samma typsnitt som rubrikerna till 
artiklarna, samt vinjetten. Ordet ”Omslag” är vitt och ligger på en svart platta, precis som 
vinjetten. Under står information om fotograf och modell, samma typsnitt och grad som 
sammanfattningen under artiklarna. Vikten på ”Fotograf:” och ”Modell:” är tyngre.  
 
Efter den här första textspalten längst till vänster, kommer ett avdelande streck. 
Strecket är samma som användes för att avdela omslagsbilden från övriga delen av 
spalten, en tunn, prickig linje. 
 
Längst upp till höger är tidningens logga ”Runner’s World”. Loggan sträcker sig över de 
två kvarvarande spalterna, och tjänar som rubrik till redaktionsrutan. Rutan sträcker sig 



 91 

ner över ungefär halva sidan och avdelas under med ett streck som har 
inställningen ”Vertikala streck” i InDesign. 
 
Inne i rutan finns rubrikerna ”Redaktion”, ”Fasta 
medarbetare”, ”Kolumnister”, ”Prenumeration”, ”Marknad, annonser och 
tävlingsinbjudningar”, ”Adress”, ”Tryck”, samt ”Nästa nummer”. All den här 
informationen är uppdelade i två spalter, där ”Redaktion” till och med ”Kolumnister” 
finns i den vänstra spalten, resten i den högra. Texten i den vänstra spalten är 
högerjusterad, spalten i den vänstra är vänsterjusterad. Spalterna delas med en 
spaltsticka. 
 
Under all den här texten, men fortfarande inom rutan, finns hemside-, Twitter- och 
Facebook-adress.  
 
Resten av utrymmet under den här rutan delar två andra rutor plats. Även de är 
avdelade med ett streck av ”Vertikala streck”. I rutan som kommer under 
redaktionsrutan finns information om Runner’s World USA, där ursprungsversionen av 
tidskriften kommer ifrån. I den understa rutan finns information om Runner’s World 
Sverige. 
 
Det är samma typsnitt som används på hela sidan (förutom för siffrorna som används 
för sidhänvisningen), precis som på sida ett. Enda skillnaden är grad, vikt och ibland 
även färg. 
 
SAMMANFATTNING 
Två typsnitt, två färger, flera olika grader och vikter. På de två sidorna finns fem bilder 
sammanlagt, varav en är på omslaget. Resterande bilder har med innehållet i tidskriften 
att göra. Vinjetten finns på båda sidorna. Tre olika typer av streck används för att dela av 
på sidorna: ”Helfylld”, ”Täta prickar”, samt ”Vertikala streck” (namnen på strecken är 
tagna från InDesign).  
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Förord 
Vad innehåller förordssidan? 
Svar: Överst på sidan finns vinjetten. Den är gjord på samma sätt och med samma färger 
som på innehållssidan, enda skillnaden är ordet ”Chefredaktör”. 
 
Rubriken är svart och i samma typsnitt som siffrorna var i på innehållssidan. Rubriken 
har stor begynnelsebokstav, annars är bokstäverna gemena. 
 
Under rubriken börjar förordet direkt, utan ingress. Däremot används en anfang på tre 
rader, men det är inte första ordets första bokstav som är anfangen, utan det här 
tecknet: ”>”, vilket verkar vara ett återkommande tecken i deras layout. 
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Texten är vänsterjusterad med indrag. Efter blankrader är de tre första orden skriven 
med versaler (ej kapitäler), och de orden är i samma typsnitt som i stort sett all text 
hade på innehållssidan.  
 
Brödtexten som används är en diagonalantikva. Texten fyller drygt en halvsida, den övre 
halvan av sidan. Under är ett stort citat på 38 ord. Citatet är vänsterjusterat, och till 
vänster, längst med hela citatet, går en helfylld, tjock svart linje. Citatet är skrivet i 
samma typsnitt som rubriken. 
 
Till höger om citatet finns en bild på en man (på chefredaktören?) som löper ute i 
naturen. Bilden är lika bred som två spalter med text. 
 
Brödtexten avslutas med en svart cirkulär slutmarkering, med två vita bokstäver inne 
i: ”RW”. Under brödtexten kommer sedan chefredaktörens signatur och ett 
namnförtydligande, samt titel. Mellan signatur och namnförtydligande finns ett helfyllt, 
tunt, svart streck.  
 
Högst upp till höger (men under rubriken), finns ett litet faksimil av en artikel längre 
fram i tidningen som har rubriken ”Håll dig hel”. Under bilden finns en hänvisande 
bildtext till ”> Skadespecial [sid. 82]”. 
 
Både bildtexten, namnförtydligandet och titeln är skrivna i samma typsnitt som 
användes på de tre första orden efter blankrad. 
 
Hur många spalter ligger texten på? 
Svar: Tre spalter, sidan är antagligen byggd på nio-spalt. 
 
Övrig kommentar: I innehållssidan hette avdelningen ”Ledare”, och den 
sammanfattande texten under var: ”Håll dig hel.” Väl på sidan var vinjetten 
istället ”Chefredaktör” och rubriken på krönikan var: ”Att hålla sig hel”. 
 
 
 

Krönikor 
Hur är krönikesidan uppbyggd? 
Svar: Det finns sju krönikor i tidskriften. Alla är uppbyggda på samma sätt, därför 
analyserar jag bara den första. 
 
Högst upp på sidan finns vinjetten. Den består av en färgad platta som sträcker sig in till 
ungefär mitten på sidan. Plattans färg varierar på de olika krönikorna mellan ljusblå, 
mörkblå, röd, orange och svart. Ovanpå plattan finns ett slags rubrik, till 
exempel ”Tankar på hög höjd”, ”Åkessons tänk” och ”Runes spalt” i vitt, skrivet i versaler, 
sans-serif. Under den rubriken finns en byline, exempelvis: ”Av Rune Larsson”. Det är 
skrivet med antikva, stor begynnelsebokstav och annars gemener, i gult. Både rubrik och 
byline är vänsterställda. Det tar vid en lika tjock platta efter den färgade plattan, och den 
fortsätter hela sidan ut, enda in till bunten. Den plattan är vit med gråa, tunna, helfyllda, 
vertikala linjer. 
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Under vinjetten kommer rubriken för krönikan, den ligger på en rad och går över hela 
sidan (vid enstaka tillfälle går den inte ända ut i kanten, då centreras rubriken, och på 
sidorna är det luft). Rubriken är skriven med stor begynnelsebokstav, men annars 
gemener. Typsnittet är en antikva och texten är svart. 
 
Brödtexten är lagd i tre spalter. Texten börjar med en anfang som är ett tecken brett och 
tre rader hög. Det är inte första bokstaven i första ordet, utan det här tecknet: ”>”.  
Blankrad används i brödtexten. Efter blankrad är de två till fyra första orden i det nya 
stycket fetade, i versaler och skrivet med sans-serif. Brödtexten avslutas med 
slutmarkör. 
 
Alla krönikor (utom en) har två bilder, en dragarbild och en bild på krönikören. 
Dragarbildens placering varierar, men den är alltid på sidans överdel. Ibland är 
dragarbilden en illustration, ibland är den ett fotografi. Alla sex krönikor som har 
dragarbilder har den bilden frilagd och figursatt. I två av krönikorna har dragarbilden 
pålagd skuggning. En krönika har ingen dragarbild, utan bara en bild på krönikören 
(Martina Haag). Bilden används på samma sätt som en dragarbild, men den är lagd på 
under halvan av sidan, till skillnad från de andra dragarbilderna. Till varje krönika finns 
även ett porträtt på krönikören, i alla fall utom det med Martina Haag, är det en mindre 
frilagd bild som återfinns sist i krönikan. Under slutet på brödtexten finns en bild på 
krönikören, och bredvid bilden finns kort info om personen. Den informationen är 
skriven med sans-serif, både fetad och tunnare version. Graden upplevs som samma som 
på brödtexten. Infotexten avgränsas från resten av texten med en tjock, svart, helfylld 
linje. 
 
Ett par krönikor har ett stort citat. Det är skrivet med samma typsnitt som rubriken, fast 
i mindre grad och kursiv. Citaten är omslutet av små citationstecken. Citatet är skrivet i 
svart, men till vänster om det finns en väldigt tjock, färgad, helfylld linje. Det går kant i 
kant med citatets över- och underkant. På vissa ställen avgränsas även citatet med en 
väldigt tunn, svart, helfylld linje i överkant. 
 
I en krönika finns en faktaruta. Den består av en grå platta. Rubriken är skriven med 
antikva, i vitt. Rubriken ligger däremot på en egen platta, som är röd. Den övriga texten i 
faktarutan är sans-serif, fetad och vanlig. En, tunn, svart helfylld linje används som 
avdelare i faktarutan. Underrubrikerna är skrivna med antikva. Framför de rubrikerna 
finns en röd triangel, som ligger med spetsigaste delen in mot rubriken. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Ingress 
Används samma typsnitt på alla ingresser i mittendelen? 
Svar: Ja. 
 
Är det samma typsnitt på ingressen som i huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: – 
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Övrig kommentar: – 
 
 
 
 

Produktsidor 
Finns produktsidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Ligger produktsidorna i fram- eller bakvagnen? 
Svar: Framvagnen. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är produktsidan uppbyggd? 
Svar: Produktsidorna ligger på två uppslag. Överst på vänstersidorna finns vinjetten. Där 
är gjord på samma sätt och med samma färger som på innehållssidan, enda skillnaden är 
ordet ”Start | Prylar”. Vikten på ”Prylar” är lättare än den på ”Start”. (”Prylar” är 
antagligen skrivet med en light-variant av typsnittet som används på ”Start”.) 
 
Varje produkt avgränsas mot de andra med tunna, svarta, helfyllda linjer. Vid varje bild 
på en produkt finns en tillhörande rubrik (samma typsnitt som rubriken har på till 
exempel ledarsidan). Under rubriken börjar direkt brödtexten, man leds in till 
brödtexten med hjälp av röda trianglar (lutade så att de har spetsen in mot brödtexten). 
 
Över tre av rubrikerna finns en dårrad: ”Snabbtest”. Den är skriven med samma typsnitt 
som används i vinjetten, sans-serif. Även den här är – precis som ”Prylar” – skriven med 
en light-variant av typsnittet. 
 
Under brödtexten på nio av de tretton artiklarna finns en fetad kursiv text i samma 
typsnitt som brödtexten. Här står antingen ett sammanfattat omdöme av produkten, 
eller/samt priset. 
 
På första uppslaget finns två dragarbilder. På andra uppslaget finns ingen dragarbild, 
utan alla bilder är ungefär jämnstora. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre produktsidor finns i 
jämförelse med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Plocksidor 
Finns plocksidor i tidskriften? 
Svar: Ja. 
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur är plocksidan uppbyggd? 
Svar: Plocksidorna ligger på två uppslag. Uppslagen har olika inriktningar, den ena mer 
allmänna notiser, den andra mer inriktad på forskning. Överst på vänstersidorna finns 
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vinjetten. Där är gjord på samma sätt och med samma färger som på produktsidorna. 
Det fetare ordet är ”Start”, och det tunnare är på första uppslaget ”Notis”, och på det 
andra ”Forskning”. 
 
Båda rubriktypsnitten (den antikva, och det som är sans-serif) används på uppslagen. 
Den antikva används elva gånger, det som är sans-serif används sex gånger. 
 
Den röda triangeln som fanns på produktsidorna finns även på plocksidorna, de 
symbolerna används på precis samma sätt här. Efter triangeln börjar brödtexten, men 
de tre första orden i brödtexten är skriven i versaler (ej kapitäler), och i samma typsnitt 
som det ena rubriktypsnittet (sans-serif).  
 
Notiserna skiljs åt med tunna, svarta, helfyllda linjer.  
 
På det andra notisuppslaget, det med forskningsinriktning, används även en del av 
platsen till att marknadsföra vad som händer på den egna hemsidan. Där kan man 
ansöka om att bli nästa Läsarprofil (en sektion som finns i tidningen), se ett webb-tv-
klipp när de besöker ”Runniglab”, titta på en tävlingskalender, samt svara på en poll. 
 
I slutet av fyra av notiserna används samma typsnitt som brödtexten, fast fetad och 
kursiv. Det används för att förmedla extra info, som en minifaktaruta. På ett av de här 
ställena är texten uppradad som en punktlista. Punkterna är svarta.  
 
Om svaret är ja på första frågan: Hur många fler/färre plocksidor finns i jämförelse 
med huvudtidskriften? (Bara för specialtidskrifter) 
Svar: – 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Coverstory 
Hur är första uppslaget på coverstoryn uppbyggt? 
Svar: Tidskriften har ingen direkt coverstory, då kvinnan på omslaget inte återkommer 
senare i tidskriften, Jag har istället valt att analysera det första reportaget.  
 
Reportaget börjar på ett uppslag. En bild ligger över hela uppslaget. Vinjetten som har 
använts i framvagnen finns inte här. Huvudpersonens namn skrivs centrerat, högst upp 
på sidan. Namnet är skrivet i versaler, i rubriktypsnittet som är sans-serif, och i 
(antagligen) en thin-variant av typsnittet. 
 
Uppe i vänstra hörnet, på den vänstra sidan, ligger rubriken: ”Sveriges välsignade 
löpardrottning”. Rubriken är skriven med stor begynnelsebokstav, men annars bara 
gemener. Texten är vit, och varje ord ligger för sig på en svart platta.  
 
Under rubriken finns text- och fotobyline. Den är skriven helt i versaler, i sans-serif-
typsnittet, antagligen i lightvariant. Bylinen ligger närmare ingressen än rubriken. 
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Ingressen är skriven i en fetare version av det sans-serifa typsnittet. Ingressen är 
vänsterställd, den högra sidan är figursatt att följa armen på Isabellah Andersson 
(huvudpersonen). 
 
Brödtexten ligger i tre spalter, men på första sidan är två av spalterna (mitten och 
höger) tomma, på vänstra sidan är en spalt tom (den vänstra). Brödtexten börjar med en 
anfang, men det är inte en bokstav, utan den här symbolen: ”>”.  Den är skriven i samma 
typsnitt som ingressen, och den är röd. Brödtexten är vänsterjusterad, och det finns inga 
spaltstickor. Brödtexten har indrag, samt ett par blankrader. Efter blankrad är två eller 
tre ord fetade och i det sans-serifa typsnittet. Orden är även skrivna i versaler. 
 
Bildtexten är i samma typsnitt som ingressen, fast tunnare. Innan bildtexten är en röd 
triangel, samma som används på produkt- och plocksidorna.  
 
På första uppslaget finns en faktaruta. Rubriken är ”Faktaruta”, skrivet i samma typsnitt 
som rubriken, ingressen och bildbyline. Den är i en tjockare version, samt i rött. Under 
kommer fakta om Isabellah Andersson. All text i faktarutan är skriven med det sans-
serifa typsnittet, men vissa ord är fetade. Faktarutan ligger på en platta, som har fångat 
upp sin färg från bilden som den ligger på. För att skilja ut den från bakgrunden används 
en skugga som syns längs med höger- och undersidan.  
 
Hur breda spalter är det? 
Svar: Texten är tre spalter, lagd över nio spalter. 
 
Övrig kommentar: Det finns två stora citat senare i coverstoryn. Det är skrivet med 
antikvan. Vid citatet används inte citationstecken, utan endast ”>” som ingångstecken 
och markör. Det ena citatet går över alla tre spalter, det andra ligger bara i en spalt (i en 
bild). 
 
I slutet av artikeln är det frågor med i texten. Det är samma typsnitt som i resten av 
brödtexten, fast kursiverat och fetat. 
Spaltstickor används i den andra faktarutan (den första har all text i en spalt). 
 
 

Brödtexten 
Är brödtexten marginaljusterad eller vänsterjusterad? 
Svar: Vänsterjusterad genom hela tidskriften. 
 
Skiljer sig justeringen mellan olika delar i tidskriften? 
Svar: Nej. 
 
Används spaltstickor i brödtexten? 
Svar: Det används en enda gång i brödtexten, på en sida där det är ett personporträtt. 
Annars används de aldrig. 
 
Är typsnittet i brödtexten en antikva eller en sans-serif? 
Svar: Antikva. 
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Om svaret är antikva på förra frågan: Är typsnittet i brödtexten en diagonalantikva, 
transantikva, vertikalantikva eller en linearantikva? 
Svar: Transantikva 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Spalter 
Hur många spalter ligger brödtexten på i de olika delarna av tidskriften? (gå 
igenom del för del) 
Svar: 
Ledaren (Start/Framvagnen) – Texten ligger i tre spalter. 
Läsarprofilen (Start/Framvagnen) – Texten ligger i fyra spalter. 
Plocksidorna (Start/Framvagnen) – Varierande, men de flesta notiserna ligger på tre 
spalter. 
Produktsidorna (Start/Framvagnen) – Varierande. 
Träning (Warmups/Framvagnen) – Brödtexten i tre spalter, faktarutan i fyra spalter, 
fråga och svar i två spalter. 
Hårdare träning (Warmups/Framvagnen) – Två spalter. 
Nybörjare (Warmups/Framvagnen) – Fyra spalter. 
Kropp (Warmups/Framvagnen) – Varierande. 
Mat (Warmups/Framvagnen) – Två spalter, recept på fyra spalter varav en spalt har en 
faktaruta. 
Krönika (Warmups/Framvagnen) – Tre spalter. 
Öka farten (Reportage/Mitten) – Tre spalter, faktaruta på två spalter. 
Isabellah Andersson (Reportage/Mitten) – Tre spalter. 
Krönika (Mitten) – Tre spalter. 
Himmelsk drömpaus (Reportage/Mitten) – Tre spalter. 
GPS-skolan (Reportage/Mitten) – Tre spalter. 
Krönika (Mitten) – Tre spalter. 
Flygvärdinna på språng (Reportage/Mitten) – Tre spalter. 
Mamma gör comeback (Reportage/Mitten) – Två spalter. 
Krönika (Mitten) – Tre spalter. 
Pannben hårt som pansar (Reportage/Mitten) – Tre spalter, faktarutan ligger på fyra 
och fem spalter. 
Krönika (Mitten) – Tre spalter. 
Flow – Lisa Nordéns magiska känsla (Reportage/Mitten) – Tre spalter. 
Krönika (Mitten) – Tre spalter. 
Håll dig hel (Reportage/Mitten) – Varierande (en, tre och fyra spalter). 
Korsord (Bakvagnen) – Bara ett korsord som fyller upp hela sidan. 
Personporträtt (Bakvagnen) – Fyra spalter. 
Krönika (Finish line/Bakvagnen) – Tre spalter. 
 
Övrig kommentar: Personporträtten i bakvagnen är enda stället i tidningen där man 
använder spaltstickor i brödtexten. 
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Stora citat 
Används samma typsnitt på stora citat som på ingressen? 
Svar: Nej. Ingressen har en sans-serif, de stora citaten är i en antikva. 
 
 
Hur avgränsas de stora citaten från övrig text? 
Svar: De använder ”>”-tecknet för markör (plus större grad och vikt).  
 
Är de stora citaten sammanfattningar eller exakta urklipp? 
Svar: Exakta urklipp. 
 
Övrig kommentar: ”>”-tecknet som används för att markera ett stort citat används 
även på fler ställen i tidningen, där de markerar andra saker (till exempel början på en 
text). 
 
 
 

Bildtext 
Hur skiljer sig bildtexten från brödtexten? 
Svar: Bildtexten är skriven i en sans-serif, till skillnad från brödtexten. Ingången till 
bildtexten är markerad med en färgglad triangel, som har spetsen in mot första ordet. 
Ibland har bildtexten som en egen liten rubrik, den är i det antikva rubriktypsnittet. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Blankrader 
Hur typas texten efter blankrader? 
Svar: De första två eller tre orden efter blankraden fetas. De skrivs i versaler (ej 
kapitäler), och de skrivs i det sans-serifa typsnittet tidskriften använder sig av. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Anfanger 
Hur används anfanger i tidskriften? 
Svar: Anfang används i ledaren, Träning för trail (Kropp/Warmups), Mat för olympier 
(Warmups), i alla reportage utom ”GPS-skolan” och ”Håll dig hel”, och i alla krönikor. 
Nästan alltid består anfangen av det här tecknet: ”>”, men på två ställen bestod anfangen 
av ordets första bokstav.  
 
Anfangen är alltid endast ett tecken brett, och tre till sex rader hög. 
 
Vid alla tillfällen används anfangen endast först i texten (den återkommer inte senare i 
artikeln/krönikan/annat).  
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Används rubriktypsnitt i anfangen? 
Svar: Ja, det som är sans-serif när ”>” används i anfangen, och det antikva om det är en 
bokstav som används. 
 
Övrig kommentar: 
 
 
 

Slutmarkör 
Vilken slutmarkör används i artiklarna? 
Svar: En cirkel som oftast har svart fyllning (beror på bakgrunden), samt ”RW” i mitten. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Fortsättningsmarkör 

Vilken fortsättningsmarkör används i artiklarna? 
Svar: Ingen fortsättningsmarkör används. 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Vinjett 
Hur är vinjetten utformad? 
Svar: Vinjetten i första delen av framvagnen: Den består av en svart platta som sträcker 
sig ungefär en tredjedel in på sidan. Ovanpå plattan finns ett ord (exempelvis ”Innehåll”) 
i vitt, skrivet i versaler. Det tar vid en lika tjock platta efter det svarta, och den fortsätter 
hela sidan ut, ända in till bunten (eller ut över hela högersidan om det är ett uppslag). 
Den plattan är grå med ett vitt, litet rutnät på. Längs till höger står det: ”[April]” (vilket 
är det aktuella numret) på den allra första vinjetten, resten är utan. 
 
Vinjetten i andra delen av framvagnen: Den består av en färgad platta (först orange, 
senare röd) som sträcker sig ungefär en fjärdedel in på sidan. Ovanpå plattan finns ett 
ord (exempelvis ”Träning”) i vitt, skrivet i versaler. Det tar vid en lika tjock platta efter 
det färgade, och den fortsätter hela sidan ut, ända in till bunten (eller ut över hela 
högersidan om det är ett uppslag). Den plattan är vit med ett färgat (orange ett rött), 
litet rutnät på. Längs till höger står det: ”[Warmups]”, för att markera den aktuella delen 
i tidskriften. 
 
Reportagen har ingen egentlig vinjett. 
 
Vinjetten på krönikorna: Den består av en färgad platta (blå eller röd eller orange) som 
sträcker sig över halva sidan. Ovanpå plattan finns ett par ord (exempelvis ”Tankar på 
hög höjd”, ”Åkessons tänk” eller ”Runes spalt”) i vitt, skrivet i versaler. Det här är alltså 
inte rubriken på krönikan. Under de stora, vita orden i vinjetten står även namnet på 
upphovsmannen till krönikan (exempelvis ”Av Emelie Forsberg”). Det är skrivet med en 
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mindre grad, ett annat typsnitt (en antikva), samt endast med stor begynnelsebokstav. 
Det tar vid en lika tjock platta efter det färgade, och den fortsätter hela sidan ut, ända in 
till bunten. Den plattan är vit med gråa, tunna, vertikala linjer. 
 
Skiljer sig utformningen på vinjetten jämfört med huvudtidskriften? (Bara för 
specialtidskrifter) 
Svar: 
 
Övrig kommentar: – 
 
 
 

Paginering 
Hur ligger pagina, namn och nummer i sidfoten? 
Svar: Sidnummer, nummer på tidskriften – Nummer på tidskriften, sidnummer. Namn 
finns inte med. 
Exempel: 18 APRIL 2013/APRIL 2013 19. 
 
Övrig kommentar: Sidnumren är skrivet med det antikva typsnittet, och graden 
upplevs större än det aktuella numret. Det aktuella numret är skrivet med sans-serif, 
och antagligen en thin-variant av typsnittet. Det aktuella numret är skrivet med versaler. 
 
 
 

Faktarutor 
Hur ser faktarutorna ut? 
Svar: 
Faktarutan i Läsarprofilen består av en svart platta, med rundade kanter och en vit kant. 
Rubriken i faktarutan är namnet på personen som rutan innehåller fakta om. Rubriken 
är i det antikva rubriktypsnittet, och i gul färg. Informationen i rutan är skrivet med en 
sans-serif, både fetad, vanlig och kursiv, samt i vit text. Faktarutan har en skugga som 
går längs med höger- samt underkant. 
 
Faktarutorna i reportaget om Isabellah Andersson har samma gråaktiga färg som 
bakgrundsbilden. Rubriken (röd) är skrivet med en sans-serif, likaså den övriga texten 
(som är både fetad, vanlig och kursiv). Bakom rutan, längs med höger- och undersidan 
faller en skugga. 
 
Faktarutan i reportaget ”Mamma gör comeback” är orange. Rubriken är i en antikva, i vit 
färg. Rubriken i sin tur på en egen platta som är svart. Den övriga texten i faktarutan är 
skriven med sans-serif. Det finns en underrubrik i faktarutan, den är också skriven med 
sans-serif. Ingen skuggning. 
 
Faktarutan i reportaget ”Pannben hårt som pansar” ligger inte på någon platta. Den 
ligger i en spalt efter brödtexten, och har samma bakgrund som resten av texten. 
Rubriken är skriven med en sans-serif, texten är vit. Rubriken ligger däremot på en egen 
platta, som är röd. Den övriga texten i faktarutan är också den sans-serif, men svart. Den 
texten är skriven i både fetad, vanlig och kursiv.  
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Faktarutan i reportaget ”Flow – Lisa Nordéns magiska känsla” ligger inte på någon platta. 
Rubriken är skriven i sans-serif, texten är svart. Rubriken ligger däremot på en egen 
platta, som är gul. Den övriga texten i faktarutan är också den sans-serif i svart. Den 
texten är bara skriven i vanlig version. 
 
Faktarutan i Martina Haags krönika består av en grå platta. Rubriken är skriven med 
antikva, texten i vitt. Rubriken ligger däremot på en egen platta, som är röd. Den övriga 
texten i faktarutan är sans-serif, fetad och vanlig. En, tunn, svart helfylld linje används 
som avdelare i faktarutan. Underrubrikerna är skrivna med antikva. Framför de 
rubrikerna finns en röd triangel, som ligger med spetsen in mot rubriken. 
 
Övrig kommentar: Nästan alla faktarutor i tidskriften hade olika utseende. De som 
påminde mest om varande var den i ”Pannben hårt som pansar” och ”Flow – Lisa 
Nordéns magiska känsla”. 
 
 
 

Övrigt 

Övrig kommentar: – 
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Bilaga 7 Loggbok 
 
27 mars 2013 
Skrev PM och gav det till min handledare på arbetsplatsen. Ska diskuteras vid ett senare 
tillfälle. 
 
2 april 2013 
Littertursök. Har sammanställt en lista med alla böcker jag ska läsa. Böckerna hittade jag 
dels genom att söka på nyckelord, dels genom att titta på litteraturförteckningen i 
Tidskriftsdesign av Eva Jais-Nielsen. 
 
Märkte att Södertörns bibliotek nästan inte hade några böcker som inriktar sig på 
grafisk design och formgivning av tidningar. Stockholms stadsbibliotek hade ett par, 
men verkligen inte många. Reserverade en bok där som verkade bra, men som var 
utlånad. Det gick tyvärr inte att se vilket datum den förväntas lämnas tillbaka. 
 
Jag gick in på Konstfacks hemsida och sökte i deras databas, där fanns en hel del! Gjorde 
ett dokument med alla böcker jag behövde ha därifrån. Åkte dit och letade upp alla 
böckerna, kom hem med sex stycken, så jag lånade ungefär hälften från listan (de andra 
verkade inte så bra som jag trodde när jag väl satt och bläddrade i dem).  
 
Har beställt ett par tunna böcker från Sveriges tidsskrifter. Har även bestämt att jag 
måste förbi Tidnings- och tidskriftsbiblioteket och titta i Tidskriftsboken 2012. Den 
finns bara som referensexemplar. 
 
3 april 2013 
Läst igenom Nordicoms sammanställning av Mediesverige 2012, den har varit en del av 
mitt underlag i bakgrundsdelen. Läst ut boken Magazine Design och börjat sammanställa 
schemat jag ska analysera tidskrifterna efter. 
 
8 april 2013 
Jag har läst klart Eva Jais-Nielsens bok Tidskriftsdesign. Jag har även gjort klart schemat 
jag ska följa när jag gör analyserna av olika tidskrifter. 
 
10 april 2013 
Jag har läst klart The Art Directors’ HandbookofProfessional Magazine Design. Jag har 
även börjat analysera Runner’s World utefter analysschemat jag har tagigt fram. 
 
15 april 2013 
Jag har läst klart Editing by design: For designers, art directors, and editors: The classic 
guide towinningreaders. Jag har även analyserat klart Runner’s World. Analysen blev 
sammanlagt 13 sidor lång (alla rubriker medräknad då). 
 
16 april 2013 
Jag har börjat med analysen av ELLE. Än så länge har jag skrivit tolv sidor, men jag har 
fortfarande mycket kvar att analysera. Det tog väldigt lång tid att gå igenom de 73(!) 



 103 

produktsidorna. Turligt nog var de grupperade på ett sätt där de inom gruppen var 
layoutade på samma sätt, men det blev ändå väldigt mycket att gå igenom. 
 
17 april 2013 
I dag har jag läst ut magCulture och fortsatt skriva på rapportens teoridel. 
 
22 april 2013 
I dag blev jag klar med analysen av ELLE, den analysen blev 17 sidor lång. När jag var 
klar med den tidskriften började jag analysera ELLE Mat och vin. 
 
23 april 2013 
Har analyserat klart ELLE Mat och vin, och har istället börjat analysera Damernas värld. 
Har börjat skriva ner tips och layoutidéer i ett anteckningsblock, jag har även börjat göra 
väldigt enkla skisser i InDesign (förord och första uppslaget på coverstoryn). Jag kände 
att jag behöver en paus från allt analyserande, så att jag orkar göra lika noggrant genom 
hela tidskrifterna. Här är exempel på hur skisserna ser ut nu: 
 

 
 
Exempel på förord. Den svarta rutan motsvarar en stor bild på chefredaktören. I kanten tänkte jag att man 
kan ha en liten lista, något som chefredaktören gillar just nu, och vad han inte gillar. Eller något sånt. Kom 
på såhär i efterhand att jag borde byta plats på texten och listan, eftersom det här är layoutat på en 
vänstersida, så ska det viktigaste ligga på vänstra delen av sidan. Listan borde alltså ligga in mot bunten. 
Nåja! 
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Två exempel på coverstoryns första uppslag. Tänkte att den extra inramningen av bilden skulle kunna vara 
en igenkänningsgrej för tidskriften.  
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24-26 april 2013 
Har inga anteckningar vad jag har gjort under de här dagarna. Men jag har fortsatt skriva 
på rapporten, analysera tidskrifter, samt besökt tidskriftsbiblioteket vid 
Stadsbiblioteket för att få inspiration till kommande layout. 
 
29 april 2013 
Har varit och lånat en ny bok, Visual Research av Ian Noble. Har skummat igenom i stort 
sett hela boken. Har även fortsatt med analyserna (som vanligt). Blev helt klar ned 
Damernas värld, nu är det bara DV Mode som har en del kvar. 
 
30 april 2013 
Hade möte med min handledare där vi gick igenom arbetet så här långt. Nu ska jag 
fokusera på att hitta mer fakta om e-format, sammanfatta mina analyser och börja med 
den grafiska formgivningen.  
 
2 maj 2013 
I dag har jag skrivit på rapporten, sökt efter information om e-format och skickat en 
bokningsförfrågan för att informationssöka på biblioteket med en bibliotekarie. Jag har 
även börjat lite med skisser för det grafiska. Här är förslag på olika slut- och 
fortsättningsmarkörer. Eftersom de ska passa bra ihop tillsammans blir det antagligen 
två av de fem sista. 

 
Förslag på fortsättnings- och slutmarkörer.  

 
Jag har även skissat lite för hand på hur en krönikesida kan vara uppbyggd. Under 
praktiken fick jag göra om den tidskriftens krönikesida, och precis som då vill jag lyfta 
fram vem det är som tycker något och vad den tycker.  
 

 
Skiss på hur krönikesidan kan se ut. 
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Därefter gjorde jag en superenkel skiss på hur jag har tänkt att vinjetten ska se ut. 
Fortfarande osäker på vilket typsnitt jag ska använda, och om det ska ligga på en platta 
som i den här skissen, eller om det kanske bara ska gå en tunn, helfylld linje istället. Men 
huvudsaken, det jag vill få fram med skissen, är att vinjetten ska gå längs med långsidan. 
Jag ser två stora fördelar med det här: 1. Ytterkanterna av sidorna är det som har störst 
chans att läsas av läsaren. Bläddrar man bara i tidningen är det ytterkanterna som syns, 
till skillnad från det som är in mot bunten. Vinjetten kan därför hjälpa till att få läsaren 
nyfiken på innehållet. 2. Jag har tidigare layoutat STARK Magasin där vinjetten går in på 
sidan, längs med kortsidan. Jag upplevde vid ett par tillfällen att vinjetten gick rakt ut i 
bilden på ett irriterande sätt, och jag hoppas att det kan undvikas med en vinjett som 
följer långsidan istället. 
 

 
En skiss på hur vinjetten ska sitta på sidan, längs med långsidan. OM det är en platta som används vill jag att 
den ska vara svart och inte färgglad. Jag vill inte att den ska kunna krocka med färg från andra bilder… Tror 
jag i alla fall. 

 
Efter att ha gjort den mycket enkla skissen på vinjetten började jag fundera på hur jag 
ville ha förordet. Det som är säkert är de här komponenterna: en textspalt (inte flera), 
bild på Tomas, hans namn, titel och signatur, rubrik, anfang, något slags lista, 
medarbetarspalt. (Skiss nästa sida.) 
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Två olika skisser på hur förordet kan se ut. Vet inte om det är bäst att ha bilden högst upp eller längst ner. 
Nere kan den vara större, men överst ser man den antagligen snabbare. Vet inte heller om jag ska ha en ruta 
med +/- (helt enkelt en sak Tomas gillar och en sak han inte gillar), eller om jag borde ha typ ”3 tips ur 
tidningen”, där han kan puffa för tre saker som finns längre in i tidskriften. 

 
3 maj 2013 
I dag har jag suttit på biblioteket vid Stockholms universitet på förmiddagen. På 
eftermiddagen åkte jag in till redaktionen. Där intervjuade jag Art Directorn Petrus 
Iggström. Intervjun handlade om hur han tänker och arbetar när han tar fram en ny 
grafisk mall till en tidskrift.  
 
6 maj 2013 
I dag har jag fortsatt med att sammanställa ett resultat från analyserna. Det har tagit 
större delen av dagen och jag är fortfarande inte klar. Jag har även börjat fundera på in 
jag ska ha en startsida på sektionen med tester, och hur den skulle se ut i så fall. Även 
hur själva testdelen ska se ut. Jag vill att det ska vara enkelt att se viket betyg en produkt 
har fått, därför har jag tänkt använda ett 1-5-system med siffror, där siffran som 
motsvarar det aktuella betyget ska vara väl markerat.  
 
7 maj 2013 
I dag har jag jobbat med att ta fram olika typer av citat. Det är svårt att veta vilket som 
kommer passa bäst in när jag än så länge inte har så många delar ”färdiga” av resten av 
tidskriften. Jag har i alla fall bestämt mig för att inte ha några förstorade citationstecken 
med, jag väljer istället att antingen avgränsa citatet med en platta, eller bara med luft 
(samt att texten skrivs med sans-serif istället för antikva). Här är en skiss: 
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En skiss på olika typer av citat och hur de ska placeras. 

 
Frågan är viket jag ska välja. Redan när jag gjorde citatet som ligger i övre vänstra 
hörnet kände jag att det inte var särskilt passande, så det har jag i stort sett redan valt 
bort. Citatet i pratbubblan känns lite kul, men passar nog en yngre målgrupp bättre, jag 
vet inte riktigt. 
 
Gjorde även en andra version av de olika citaten. Väldigt lite är ändrat: Citatet i översta 
vänstra hörnet har nu bara det tjocka strecket ovanför, och inte det tunna under, och 
citatet under som ligger på en svart platta har nu en skuggning. Båda ändringarna är 
ganska svåra att se på den här lilla bilden, men men: 

 
Version 2 av de olika citaten, med några små ändringar. 
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Jag började även göra en skiss på hur krönikorna ska se ut, utifrån min skiss från den 2 
maj här ovanför. Så här blev första utkastet: 

 
Första utkastet på hur krönikesidan kan se ut. 

 
Det jag är nöjd med är ”tyckarens” placering, att hen får ta så stor plats. Vidare gillar jag 
att rubriken är både rubrik och en åsikt i ett slags pratbubbla. Jag har med ett förstorat 
citat, men om det kommer vara utseendet på de stora citaten i slutändan är inte säkert. 
Sen är faktarutan (som ska vara under porträttet) inte klar. Den har jag inte ens börjat 
med. Texten som ligger under bilden är tagen från en gammal krönika i STARK Magasin, 
den har jag bara lagt in för att komma ihåg vilken information om skribenten som måste 
vara med. 
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Jag har även testat ett par olika faktarutor. Här är två olika versioner (väldigt lite 
skillnad dem emellan): 

 
Version ett. 

 

 
Version två. 

 
Enda skillnaden är den stora faktarutan. Det ser väl mer stilrent ut i version ett, men 
fördelen med version två är att jag då kan få den extra ramen jag lägger runt stora bilder 
att gå igen. Får fundera lite på det där. 
 
8 maj 2013 
Jag har inga anteckningar från den här dagen. 
 
11 maj 2013 
Skrev resultatet från analyserna. Tog ungefär hur lång tid som helst att gå igenom alla 
sidorna. Äntligen klart. 
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13 maj 2013 
Individuellt handledningsmöte på Södertörns bibliotek. Fick hjälp att söka efter texter 
som har med e-format att göra. Hittade till slut en hel del! Läste igenom två av texterna 
helt och hållet, och skummade lite det andra vi hittade. Tog anteckningar. 
 
14 maj 2013 
Skrev klart delen med tidigare forskning om e-format. 
 
15 maj 2013 
Har lagt till paginering i alla dokumenten, det här valde jag att ha med:

 
Paginering. 

 
Okej, det syns visst inte så bra, men i ytterkanten står det sidnummer (fetat) och sedan 
STARK LÖPNING. In mot mitten av tidskriften finns webbadressen, så kan man passa på 
att göra lite reklam för den också. 
 

 
Skiss på förordet. 

 
Här ovan är ett förslag på hur förordessidan kan se ut. Jag ville skilja redaktionsrutan 
från resten av innehållet, därför ligger den på en svart platta. I redaktionsrutan är 
informationen om prenumeration i samma rödrosa nyans som ”Tomas tipsar!”, detta för 
att det ska sticka ut från resten av informationen i rutan. Det är okej att ändra färg, men 
”Tomas tipsar!” och informationen om prenumeration ska vara i samma färg. I ”Tomas 
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tipsar!”-rutan är sidnumret som reportaget börjar på (som han tipsar om alltså) också i 
färg. Det är för att det lätt ska synas, så att man vet var man ska gå i tidskriften för att 
läsa det han rekommenderar. Sidan är en vänstersida, det är därför jag har lagt förordet 
till vänster, eftersom det är det viktigaste på sidan (till skillnad från redaktionsrutan 
som får ligga in mot mitten). 
 

 
Ny version av krönikesidan. Förändringar i högerspalten. 

 
Har skrivit hennes namn i större grad än innan. Har även lagt till en plus/minus-grej, där 
hon får ta upp något hon gillar just nu och något hon inte gillar. Osäker på om det 
verkligen ska vara så mycket text där. Får se. Tycker samtidigt att sidan ser för svart ut, 
funderar på om porträttet ska vara i färg, har tyvärr bara bilden i svartvitt just nu, så kan 
inte testa. Har testat att göra plattan bakom citatet i någon färgglad färg, men det såg 
inte snyggt ut. Bäst känns det nog ändå om jag kunde testa att ha porträttbilden i färg 
och se om det känns bättre. Annars blir det kanske bra ändå att ha en så dov sida, man 
ser ju direkt att det är en egen ”sektion”, eller vad man ska säga. 
 
Jag har även gjort ett ukast till ett omslag + tidskriftsrygg, men är inte säker på att jag 
har rätt att visa omslagsbilden här. Avvaktar så länge. 
 
16 maj 2013 
Har inga anteckningar från den här dagen. 
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17 maj 2013 
Fortsatte med den grafiska mallen. Fortsatt med omslaget, och började med 
innehållssidan. 
 

 
Hur innehålssidan ser ut just nu. 

 
20 maj 2013 
I dag har jag gjort klart förslagen på hur två olika coverstorys kan se ut. I dag sa även 
chefen att han tyckte att mallen var jättebra, och att han vill använda delar av den redan 
i STARK Magasins sommarnummer! I sommarnumret kommer det att vara en hel del 
löpning, så det ska layoutas på ”mitt” sätt. Det här kommer även vara första steget till en 
egen tidskrift, som alltså introduceras som en typ av bilaga i huvudtidskriften. Är så 
himla glad! Han ska skicka material till mig som jag sedan ska layouta på mitt sätt, känns 
väldigt kul. 
 
Bjöd även in hela gänget på fika nästa vecka, usch inte lika kul. Väldigt vemodigt att 
behöva säga hej då. VILL INTE. 
 
Nåväl, tillbaka till skisserna på huvudrepen. Så här blev det (jag har även första 
uppslaget som jag redan har lagt in en gång): 
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Skiss på coverstory. Bilden som är på första uppslaget är inramad med en ram med rundad kant, detta går 
igen på alla huvudrepen. Andra uppslaget har ett stort citat, och en textspalt som går över bilden. Den 
mindre bilden på det uppslaget har ett rundat hörn. På sista sidan ligger en faktaruta. 
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Skiss på andra coverstoryn. Precis som på den innan så är bilden på första uppslaget inramad av en vit ram 
med rundade kanter. En textspalt ligger delvis över bilden. På andra uppslaget är ett stort citat som ligger 
över stora bilden. Lilla bilden har en bildtext. Texten på andra uppslaget börjar med en fortsättningsmarkör 
(den slutade på sidan innan med en fortsättningsmarkör också). Här används den andra typen av faktaruta. 
Jag har valt att ha två olika, men inom ett och samma reportage får bara en typ användas, man måste vara 
konsekvent. Samma gäller stora citat. Det finns ett annat som är okej att använda, ifall man inte vill ha den 
”stora blaffan”, men väljer man det andra måstte man vara konsekvent och bara använda det citatet. 
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21 maj 2013 
I dag har jag arbetat med layouten till olika träningspass. Vid sådana används mycket 
tabeller, så jag har försökt få dem att passa in i den tidigare formgivningen jag har gjort.  
 

 
Skiss på hur tabellerna kan se ut. 
 

Det här knäcket (som är på fem sidor, alltså inte bara de två som syns här ovanför) ska 
alltså vara med i STARK Magasins sommarnummer, och kommer vara en del av 
introduktionen till den nya tidskriften (och dess layout).  
 
22 maj 2013 
I dag blev jag klar med Ewerlöf-knäcket för STARK Magasins sommarnummer. I dag fick 
jag ett nytt knäck att göra till sommarnumret (sprintträning), där jag alltså ska använda 
min egen layout som jag har tagit fram under exjobbskursen. Det är kul att se hur det 
blir i skarpt läge. Än så länge har chefredaktören i alla fall varit väldigt nöjd, och det 
känns så klart väldigt bra.  
 
23 maj 2013 
Jag har arbetat vidare med sprinttränings-knäcket. Fick i dag reda på att vi kommer 
layouta bilagan som en egen tidskrift i tidskriften. Det kommer alltså finnas en till 
framsida till den här bilagan.  
 
24 maj 2013 
I dag har jag fortsatt med layouten till sommarnumret av STARK Magasin. Den grafiska 
mallen utvecklas hela tiden, då jag stöter på nya grafiska problem under arbetets gång. I 
det här knäcket har det främst handlat om hur bilder och text bör placeras och se ut i 
avsnitt där läsarna får ta del av olika träningsövningar (med förklarande bilder och text 
till hur övningarna utförs). Men jag börjar i alla fall få ihop något som passar in med 
resterande mallen. Och det är så här långt jag hinner ha med i den här loggboken. Resten 
av arbetet med mallen kommer att fortsätta utanför ramarna för det praktiska 
examensarbetet.  
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Bilaga 8 Den grafiska mallen 
 

Här nedan följer den grafiska mallen som är framtagen till specialtidskriften STARK 

Löpning. Tyvärr kan jag inte visa hur omslaget ser ut på grund av att jag inte har rätt att 

ha med omslagsbilen i publiceringen av den här rapporten. Jag har därför valt att lägga 

till loggan på den här sidan, för att visa hur den ser ut. Det enda kravet från STARK 

Magasin innan jag började med den grafiska mallen till STARK Löpning var att loggan 

skulle vara densamma i grunden, jag kunde lägga till ordet ”Löpning”, och hur det var 

typat lade dem sig inte i.  

 

 

Loggan till STARK Magasin. 

 

 

Loggan till STARK Löpning. Färgen på ”löpning” kan bytas ut från nummer till nummer, och behöver alltså 

inte vara färgen i exemplet ovan. 

 

På kommande sidor finns exempel på hur innehållssidan, ledaren, krönikan och två olika 

huvudrepkan se ut. (Knäcken med löppass och olika övningar har jag inte rätt att 

publicera i den här rapporten.) 
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inneHÅll

06 LEDARE En kort mening om 
ledaren.

08 LOPPEN 2013 Hela guiden.  

16 KRÖNIKA Bjärkstedt tycker (det 
här).

18 PRYLAR Bästa löparprylarna just 
nu på marknaden..

20 KRÖNIKA Någon tycker till.

22 TRÄNINGSTIPS Träna rätt inför 
maran.

28 KRÖNIKA En sista person tycker 
nåtgot speciellt.

30 NÅGOT Här är något lite längre.. 

36 BOLT GER ALLT Träningen, loppen, 
poserna. 

48 HELSINGBORG MARATHON Allt 
du behöver veta och lite till. 

54 STORT REPORTAGE Ett annat 
stort reportage som finns i tidskriften.

63 STARK LÖPNING TESTAR 
Löparskor i alla möjliga färger. 

68 TÄVLING Vinn fina grejer.

 = på omslaget

”ETT JÄTTEINTRESSANT CITAT FRÅN 
REPORTAGET SOM BILDEN TILLHÖR. 

NU BLIR LÄSAREN NYFIKEN!”
läs mer om det här på sidorna 48-53

PÅ OMSLAGET
Foto: ANNA ANDERSSON
Modell: USAIN BOLT



EN BRA RUBBE

Diskussionen ”ha tid att träna” är gammal och sliten. Riktigt sliten. Den 
rör sig ofta runt ”lär dig prioritera” och ”ta dig tid att träna”.  Det är 
inget problem, tycker jag – mitt problem är större än så. Det handlar 
inte om att ha tid att smygmotionera (ta trappan istället för hissen-tän-

ket) utan om att ha tid att träna på riktigt. För jag vill springa från Treriksröset 
till Smygehuk. Jag vill cykla från Kairo till Kapstaden. Jag vill segla jorden runt, 
springa världens alla maraton, klättra upp på de högsta bergstopparna.  

Men det tar ganska mycket tid, så jag får skala ner det lite.
Jag vill ha in fler långpass i min träningsvecka. Jag vill göra som extremsportarna, 

byta från paddel till cykel, direkt, och lägga ännu fler kilometer bakom mig. Jag 
vill köra ett pass på morgonen och ett på kvällen – riktig träning, vad som helst 
– och få sitta svettig och flåsandes med ett stort leende på läpparna efteråt. Och 
jag vill få ner mina kilometertider, på milen, på halvmaran. Och på (de nu nästan 
obefintliga) riktigt långa löppassen. Tillbaka till de snabba tider jag presterade när 
jag motsägelsefullt nog hade mer tid. 

Men även detta tar för mycket tid. 
Jag vill effektivisera min träning. Runt 45 minuter till en timmes träning 

om dagen, varje dag. Köra intervaller och springa backe som ger mest bang for 
the bucks. Styrketräna med fokus på explosivitet, i högt tempo med minimal 
vila, som gör att jag ökar märkbart i styrka (nästan) varje pass. Jag vill bli bättre, 
känna att jag utvecklas. Vecka för vecka.

Detta har jag faktiskt tid med. Världsomseglingarna skjuter jag framför mig.
Till dess får jag i alla fall prata med de som gör det jag vill ha tid med, det 

är mitt jobb. Som i detta nummer, med killen från Kanada som sprang 250 
maraton på ett år, cyklade genom hela Afrika och med ojämna mellanrum 
placerar sig på en ny sida i Guiness rekordbok. Och med killarna och tjejen 
från Sverige som är världens bästa multisportare, som har tid och möjlighet att 
lägga motsvarande en arbetsvecka på träning varje vecka. Era lyckliga jävlar. 

ANSVARIG UTGIVARE/CHEFREDAKTÖR 
Tomas Borgå 
tomas@starkmagasin.se
TRÄNINGSREDAKTÖR 
Martin Lidberg 
martin@starkmagasin.se
CREATIVE/ART DIRECTOR 
Petrus Iggström 
petrus@starkmagasin.se
MARKNAD & EVENT 
Mårten Silverkälla 
marten@starkmagasin.se
FOTO 
Andreas Strand
Anthony Andrews 
Petrus Iggström
Matthias Soeder

SKRIBENTER I DETTA NUMMER
Adam Stenman – nybakad triatlet, gästkrönikör i 
detta nummer.
Elin Bjärkstedt – träningsgalen tvåbarnsmorsa 
med funktionellt fokus. 
Jenny Samuelsson – utbildar inom funktionell 
träning och har koll på allt som funkar.
Josefin Strang – superskribent med rötter i 
Norrland och inom brottningen.
Lina Skandevall – skickas på nästa smörjobb i 
detta nummer – till Mallorca.
Lisa McRae – driver Running Sweden och skriver 
här om vinterlöpning. 
Martin Brunnberg – har en magisterexamen i 
nutrition och skriver om det nya och det svåra 
inom kost i STARK.
Mårten Silverkälla – kock och PT som kör 
warriordiet i detta nummer.
Niklas Natt och Dag – har Sveriges skönaste 
filmkoll. Har kollat mycket på muskler på sistone.
Rubin McRae – elitlöpare som delar med sig av 
löpprogram från sidan 48.  
Sofia Kuylser – journalist, gammal simhoppare 
och ett av STARKs starka kort. 
Susanne Baldefors – är ett Lidingölopp rikare. 
Trots att hon inte är en löpare. 
Tomas Borgå – skriver och intervjuar och håller i 
trådarna. Det funkar för det mesta. 
Tomas Serholt – journalist som ett halvår 
efter operationsbordet är ett halvår från 

Göteborgsvarvet.

TRYCK 
Punamusta Finland

ANNONSER
Maiz AB

Tel: 0708-450 144
li@maiz.se

PRENUMERATION
Kundtjänst online: 
www.prenservice.se
Tel: 0770-457 162
Titeldata AB, Kundtjänst
112 86 Stockholm

STARK GES UT AV
Starkare Media AB
Pelikansgränd 2
111 30 Stockholm

TOMAS BORGÅ
Chefredaktör

Jag älskar långa texter, personporträtt, få veta vilka milstolpar som 
varit viktigast i en atlets liv. Detta till trots – de färdiga program-
men är det jag gillar bäst i detta nummer. Vinterlöpning, färdiga 
funktionella program. Riktig träning, riktig kärlek. Och efteråt, när 
du är helt slut, slår du upp sidan 69 och tar del av resultatet av 
cineast Niklas Natt och Dags underbara 
betraktelser i Muskler på film. 
 

TOMAS 
TIPSAR!
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ELIN BJÄRKSTEDT
Choach på Crossfit Solid, PT och skribent med egen blogg på 
starkmagasin.se 

JAG TYCKER NÅGOT PÅ 
HELST TVÅ RADER HÄR

Jag känner mig som en guldfisk på land. 
Har munnen öppen med det kommer 
inget ljud. Barnet tittar på mig med klar 
blick. Det finns ingen värdering i ögonen 

och barnets mun har just uttalat en ärlig fråga. 
Jag guldfiskstirrar. Barnet tittar tillbaka på mig 
och frågar igen: 

– Men varför gör du det?
Till slut svarar jag:
– För att bli stark.
Barnet rycker på axlarna, drar in sin snor-

sträng i näsan och vänder sig om med sitt klart 
lysande tefat i ett fast grepp och rusar iväg, 

uppför pulkabacken igen. Kvar står 

jag nedanför trappan, de 72 isfria trappstegen, 
och stirrar med dålig kontroll på min egen 
snosrsträng och frågan ekar i mig. Varför gör 
jag det?  För att mina egna barn är hemma och 
jag vill inte springa för långt ifrån dem. Då är 
tio gånger 72 trappsteg en lagom intervall för 
en eftermiddag innan middagen ska lagas och 
läxor läsas och allt det där. Men fortfarande, 
varför gör jag det? Sätter på mig lager på lager 
och drar på mig fulmössan och springer med 
barbiearmar uppför trappan gång på gång. För 
att förbättra min kondition, ja? För att vara 
snygg naken? Ja. För att jag är rastlös? Ja. För 
att jag vill leva länge? Ja, för att det är kul? Ja. 
Det är faktiskt kul, även om pulkaungarna 
med tefatsbarnet i spetsen verkar ha mycket 
roligare. De skrattar och tjoar och springer upp 

och svischar ner medan jag hårt och forcerat 
trummar upp gång på gång. Inte fan ler och 
skrattar jag. Och pulkaungarna har visserligen 
fulmössor dom också, men dom verkar även 
ha bättre kondis och dessutom skratta när 
dom tränar. Eller leker eller vad barn nu gör. 
De springer sicksack och rullar lite. Inga bar-
biearmar där inte. Varför gör jag det? För att jag 
vill rapportera till min coach, för att jag måste 
träningsblogga, för att min identitet är att vara 
en tränande människa? ”Herregud, kan man 
inte få stressreducera lite här utan att bli helt 
existentiellt ifrågasatt?!” vill jag plötsligt skrika 
till pulkaungarna. Fast de har redan glömt mig 
och föresten kanske det lurkar någon vuxen i 
närheten och jag vill inte skämma ut mig ännu 

mer. Bam bam bam. 72 klipp till och sedan 
är det bara två vändor kvar. Varför 

gör jag det här? Lungorna arbe-
tar, fylls och töms, metallsmak i 
munnen. Kylan som strömmar 
ner och fyller mina kontor-
slungor med frisk luft. Bam, 
bam, bam. Barbiearmarna job-
bar. Det känns i baksidorna nu. 
Bam, bam, bam. Jag vill ha snygg 

rumpa. Tänka om det är så illa, att 
jag lägger all den här tiden på att få en 

snygg rumpa? Sista 72 stegen trummar otroligt 
fort och sedan joggar jag sakta hem, förbi pul-
kabarnen som oförtrutet tränar funktionellt, 
förlåt, leker i backen. 

Varför gör jag det här och varför lever man 
för? Jag har inget svar som täcker in allt det 
träningen innebär för mig. Det är ett förhåll-
ningssätt till livet. 

På kvällen somnar mitt feberheta barn i sof-
fan medan jag baddar hans panna med en kall 
handduk. Han är sju år och väger 35 kilo. Jag 
bär utan att tveka in honom i sängen. Stoppar 
om. Jag är en liten mamma till två storväxta 
söner. Jag vill vara en stark människa, med en 
snygg rumpa. Men nästa gång, tefatskillen, ska 
jag skippa barbiearmarna och springa lite sick-
sack. Kanske rulla lite också.

Så var texten slut.

”Varför gör jag det? 
Sätter på mig lager på 
lager och drar på mig 

fulmössan och springer 
med barbiearmar uppför 
trappan gång på gång.”

NYTT MARATHON!
Här skriver jag massa bra om något jag 
gillar. Oj, vad bra det är! Nu ska ni få veta 
varför det är så bra. Jo, därför och därför 
och därför och därför. Fantastiskt va? Ja!! 

Det här vill du också testa, vara med om, utsätta andra för, 
och så vidare. Så bra är det här jag snackar om. Hurra! 
Toppengrej det här alltså!! Kanske en till mening om det här 
helt fantastiska, så där ja, nu är det klart.

FOLK SOM GÅR I BREDD! 
Här skriver jag massa dåligt om något 
jag inte gillar. Oj, vad dåligt det är! Nu 
ska ni få veta varför det är så dåligt. 
Jo, därför och därför och därför och 

därför. Dåligt va? Ja!! Det här vill du inte testa, vara med 
om, utsätta andra för, och så vidare. Så dåligt är det här jag 
snackar om. Blä! Bottengrej det här alltså!! Kanske en till 
mening om det här helt förfärliga, så där ja, nu är det klart.



EN ANNAN 
VERSION MED EN 

STOR 
RUBRIK...
SOM FYLLER UT SIDAN
Som tur är finns det fortfarande plats på sidan för att ha med en 
ingress, som kan berätta vad det här förträffliga reportaget kommer 
att innehålla. Läs! Läs! Läs!

TexT: ANDERS ANDERSSON FOTO: SANDRA JOhNSON 

Odiscius quiaturi nusd volorem non et 
quis ex et por aut etur?

Ulparunt vent doloreh endite comni 
des inctintur sim simus quaepud ander-

ferum, iunt quaeperrum re, eumquam venimus 
vento tectestis apedit odit liquibusam abo. Tem 
natus explautat.

Saped unt laut ut fugit mint.Fic te maios est 
quia quatia cuptatquodis dolupta tempore ica-
borp osandunt voluptatiate pro dolorer ibusdan 
dignamus, quamet dit illuptas as essi nobit elec-
tis mo mi, qui simodi con raecto blanda cus, 
toria evelibus rem dempore doluptat.

Id maxime nis quis alit, quidesequid earum-

Ceribus, tem ipsanih illiatur sit expelit lit, inu-
sandi voluptam volut occus magnatiore pa sunt, 
sus et aut et et lacerum remperum dolupta 
erepudi sinum quist a presto et fugia saepuda 
ecernat ibusam fugitat ut autem eatemquam 
iumquundisci quidunt emporiost volorem 
eum impelentia dolo voluptios asped eicae ni 
untus maionse quatqui tet volupti odia vendae 
net endam quo volum quatisima pratur? Qui 
ut ommodita dolore nullaborro volorporum 
que eliquos de imil ex eaturitis aut est, quam 
quis esto blandelist earciditas magnimus eaqui 
adis aut es autem. Nam consequi verovidus, 
eatures alit est, occat pore plate nimoles non-

Ris sequo expla dolupta sus ut dus, ulluptatia 
di core, comnimincta corion restibustion non-
secae cor sa voloria vero mil ipsant quis aut 
experes aspe ventem. Udi quo inciis siti repu-
dae pudignimus el ium quia volora eum qui 
odipsan tusapidipit quos sam ipiet quas dolore 
od mod es explaute doluptatet lant quiatis rep-
tas eos maios doluptu rioreiuntius repe dolupti 
que digent, omnisti orestis volum aut qui sint, 
quam que eum eum etur sit esecati iscipsu 
ntiusciendem incia vel magnit facepelesti tem. 
Simus solore nossunt oribus andit quatiun 
daeprae alit adi cus commolut offic tendi qui 
dempos esequam harum ullenis eum et ►
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► Odiscius quiaturi nusdamendi volorem non 
et quis ex et por aut etur?

Ulparunt vent doloreh endite comni des 
inctintur sim simus quaepud anderferum, iunt 
quaeperrum re, eumquam venimus vento 
tectestis apedit odit liquibusam abo. Tem natus 
explautat.

Saped unt laut ut fugit mint.Fic te maios est 
quia quatia cuptatquodis dolupta tempore ica-
borp osandunt voluptatiate pro dolorer ibus-
dan dignamus, quamet dit illuptas as essi nobit 
electis mo mi, qui simodi con raecto blanda 
cus, toria evelibus rem dempore doluptat.

Id maxime nis quis alit, quidese-
quid earum-

CeAlit faciist inullen ditat.
Ihillia nis as mo etur?

Aximus, susapit esse vel ex ea sum volupti 
orionse voluptis et que demossi sunti conse-
que volupta tisquia vit et alit, sim harchit, quia 
voluptio cum int estionseque cum aperchil 
imincte serepudaerum conse quis dis quam 
sequam dolenis dolecul lestem et, comnist, 

Odiscius quiaturi nusdamendi volorem non et 
quis ex et por aut etur?

Ulparunt vent doloreh endite comni des 
inctintur sim simus quaepud anderferum, iunt 
quaeperrum re, eumquam venimus vento 
tectestis apedit odit liquibusam abo. Tem natus 
explautat.

Saped unt laut ut fugit mint.Fic te maios est 
quia quatia cuptatquodis dolupta tempore ica-
borp osandunt voluptatiate pro dolorer ibus-
dan dignamus, quamet dit illuptas as essi nobit 
electis mo mi, qui simodi con raecto blanda 
cus, toria evelibus rem dempore doluptat.
Id maxime nis quis alit, quidesequid earum-

CeAlit faciist inullen ditat.
Ihillia nis as mo etur?

Ax i -

mus, susapit 
esse vel ex ea sum volupti orionse volup-

tis et que demossi sunti conseque volupta 
tisquia vit et alit, sim harchit, quia voluptio 
cum int estionseque cum aperchil imincte 
serepudaerum conse quis dis quam sequam 
dolenis dolecul lestem et, comnist, ilique niet 
fuga. Itamus nestrum, num es nesequi atiaspe 
riatus, simpos peri culliqu atusdae. Et mollore 

necerum fugiam, as acitatis mint volupta debit 
as ium restrum latem quae est, quatece atincil 
millorem. Xim consequi quunt fugiam dolo-
riandiae nos doluptiam ut oditat et es eveliqui 
bla sitaepr ereius nonsequi omnissitatem rem 
et il issimossin coneseque praectetur se nestis 
molestio. Ritione ped mincid quia ditin plit 
enim alit eum laborrore, que maios id minis 
eturerferum fuga. Nam si ommoluptias nos 
moluptae veliqui dolore lit que dolendandam 
quam, volore, as derum qui omniet as autas 
maios et etur simposse verferitiasi solorem qui 
acepero tecatam, cuptae. Minvel moste ad quis 
aut volor aut voluptatio. Et ea simolup ictatem 
qui sum erfernatur, assi aliciae cus aspicatur?

Aquatur ibeatis dolut plaborum ent porem 
dolorum, sequo tem eicte non re con perum 
sapero quaestianist ipsam cum excepelecea si 
reius, quiam quissuntur? It utasint mi, voluptat 
omnim repedipsanda de post ipiet ipidus et 
labo. Illorer ferrovit reseque voloremodi dis 
modisimus mi, seribus est, apiciur? Illamus 
aperatus non rectatis accumque non repudic 
ilitat facercipid qui ditiunt quatiis consed quid 
untorio iligendis a quatur sequae mollaboris 
delliqu idempos maximus quis es ea nos ad unt, 
quo ipienda erioria sitas id quata aut aut et eos 
eturibeaquia dolore volor sim vendamenihit 
optis simpore mporepe rferend eniento bea ne 
illam doluptas est es il eatiis verovidia naturion 
consendit liberupta dolor as dit exerspel ipsum 
idelibus sapedis enet ad mil et venit poreper 
fer ibus dandisqui sae nos volores delesed 

”Oj! Här säger Jens något spännande! Inte kunde man tro att han skulle säga det här, han överraksar en gång på gång.”

as autas maios et etur simposse verferitiasi 
solorem qui acepero tecatam, cuptae. Min-
vel moste ad quis aut volor aut voluptatio. 
Et ea simolup ictatem qui sum erfernatur, 
assi aliciae cus aspicatur?

Aquatur ibeatis dolut plaborum ent 
porem dolorum, sequo tem eicte non re 
con perum sapero quaestianist ipsam cum 
excepelecea si reius, quiam quissuntur? It 
utasint mi, voluptat omnim repedipsanda de 
post ipiet ipidus et labo. Illorer ferrovit rese-
que voloremodi dis modisimus mi, seribus 
est, apiciur? Illamus aperatus non rectatis 
accumque non repudic ilitat facercipid qui 
ditiunt quatiis consed quid untorio iligendis 
a quatur sequae mollaboris delliqu idempos 
maximus quis es ea nos ad unt, quo ipienda 
erioria sitas id quata aut aut et eos eturi-
beaquia dolore volor sim vendamenihit 
optis simpore mporepe rferend eniento bea 
ne illam doluptas est es il eatiis verovidia 
naturion consendit liberupta dolor as dit 
exerspel ipsum idelibus sapedis enet ad 
mil et venit poreper feribus dandisqui sae 
nos volores delesed minimaxima platiam 
quam aditaes quatati adignim usandit, id 
utem verrumquis mintotate parunt, omni-
musam, aut voluptat a quam doluptate ea 
dem intur?

Ugitati vellorest atur siniendita aligent re 
ped et fugia volut aut ressim eriorep udaessi 
maximodi samuscitatio et dus undaer i 
optur accusan tiatios trupta ditis re preiur? 
GenimLenecabor re prent, omniatur, sit ea 
sam solupta num quibus ex ex eum inti-
bus ciusam, quia proris dolupic toruptas 
magni od moluptaquia dessincit repudae. 
Itaqui berspername sint volupta ipit ex 
excepudit volorup tatent quatquo blante 
sunt abo. Orro mint et molor maxim simpe 
mi, velles untiure pernature volorum, qui 
offictas quiaepre litatetur modi ut odigent 
lab imin erundes minusciis alibus, ommos 
et omnientiaspe ilisti officia iderum et pel 
illabo. Et aruptis velestin nonsequia dolup-
tiore ius.

Liti ium iliquunt autate sitio beriam adit 
ommolorum dempor alicte ne corrovit 
estio. Ut perende ntoria voluptatum fuga. 
On et, unt ulparita dunto offic te ma volor 
sunda quam reRe, inimo voluptate volup-
taque repudae veliquae sitisque mos net 
ipsam, quam velit doluptatin porro bla di 
necest, sita inus iur sequam vero bea sed ese 
perumqui inverit volorpo rerepraeces quate 
pratus, ipient rest, siminit eaquide sed evel 
et dit quundes equidit et ulluptio. Nam, 
ommoluptur atis ditis am quia comniendia 
dolupta tempedi tatures nusant acearch 
icienis dolest, sum volor aborepereium quo 
offictio officaectur aboribuscide quaspelles 
moditat ectium eostio tem. Iquis etusdamus 
ut lab ide neceptae cum rerovid molupi-
cium quunt excestiuntis moditatus inturias 
aliquias mintia ium audae voluptati aut latur 
sam acimuscitat.
Iderfer natureheni renestetur simincium 
doluptat. ►

Här är en bildtext som handlar om 
den här Jens Byggmark-bilden. 
Ingen rubrik till bildtexten.
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► Odiscius quiaturi nusdamendi volorem non 
et quis ex et por aut etur?

Ulparunt vent doloreh endite comni des 
inctintur sim simus quaepud anderferum, iunt 
quaeperrum re, eumquam venimus vento 
tectestis apedit odit liquibusam abo. Tem natus 
explautat.

Saped unt laut ut fugit mint.Fic te maios est 
quia quatia cuptatquodis dolupta tempore ica-
borp osandunt voluptatiate pro dolorer ibusdan 
dignamus, quamet dit illuptas as essi nobit elec-
tis mo mi, qui simodi con raecto blanda cus, 
toria evelibus rem dempore doluptat.

Id maxime nis quis alit, quidesequid earum-
CeAlit faciist inullen ditat.

Ihillia nis as mo etur?
Aximus, susapit esse vel ex ea sum volupti 

orionse voluptis et que demossi sunti conse-
que volupta tisquia vit et alit, sim harchit, quia 
voluptio cum int estionseque cum aperchil 
imincte serepudaerum conse quis dis quam 
sequam dolenis dolecul lestem et, comnist, 
ilique niet fuga. Itamus nestrum, num es nese-
qui atiaspe riatus, simpos peri culliqu atusdae. 
Et mollore necerum fugiam, as acitatis mint 
volupta debit as ium restrum latem quae est, 
quatece atincil millorem. Xim consequi quunt 
fugiam doloriandiae nos doluptiam ut odi-
tat et es eveliqui bla sitaepr ereius nonsequi 
omnissitatem rem et il issimossin coneseque 
praectetur se nestis molestio. Ritione ped 
mincid quia ditin plit enim alit eum laborrore, 
que maios id minis eturerferum fuga. Nam si 
ommoluptias nos moluptae veliqui dolore lit 
que dolendandam quam, volore, as derum qui 
omniet as autas maios et etur simposse ver-
feritiasi solorem qui acepero tecatam, cuptae. 
Minvel moste ad quis aut volor aut voluptatio. 
Et ea simolup ictatem qui sum erfernatur, assi 
aliciae cus aspicatur?

Ximperior moloria exceperrum aut lab ilis 
nihil molorum eum sim faccum fuga. Temod 
quam, nullaut od quas audipiditaes evelent lac-
cusa eritibus explam fugia elia voluptam latque 
mi, essequosamus pla de ne rehenis molores 
cipiciet deraept atiatem aut audit aboribus ipiet 
molor aut estin nihic tem et porehent labo. 
Genduci cum eaquam am ipsae sus.

Arum velit es eum ea esenist harum quas et 
aut quist dolorepellut apienis essinum ut alis es 
volum et ped eum ea volorro blam, qui iliqui-
ant experfere quis molut qui verumqu idem-
quae dolorrum rem reperiam a cor rectium 
que perum que nitatib eatiaestrum dolupta 
ssitios as nonse nostiuri omnimai onsequa spe-
les et et escidignam quam accus, sum rentota 
taestin ciducius et, con exerror eperecus. ■

JENS BYGGMARK 
Här står det något intressant om Jens Byggmark. Kanske 
information om hans ålder, uppväxt, bedrifter, kuriosa 
eller vad som helst. Den här faktarutan är tänkt att kunna 
innehålla lite mer information, men det ä inte nödvändigt. 
Det finns även en annan typ av faktaruta som kan användas 
för kort fakta. Den är i det andra knäcket.
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Ped que cus repe non repe nimus volo 
eiciuntur ad molorehenda dolute vella-
bo riatatium simosse quamet por sitius.
Parcili quidem utatibuscia quo mint.

Pit, autet, sam asinctat odis dundi as magnis 
mo magnat re ipiti ommodist, cum audit, qua-
tur abo. Equaessim simus ut ut quo is ut atet 
auta quossintio. Equis quae senduci piendis re 
et int quiat.
Si ut latur aliti blautatur as ium eosa de rerum 
fuga. Itas molo ellorro bea volorerspel ium 
eium harci aut mo venimiliciam repro vele-
storrum eos et velibus inctatiorepe quam 
simaioria doluptatem ut quam ut auta nis 
illuptiosam, int quo et dio coratio opta sust, 
quat omnihil mi, ut aut laccuscia poriones ra 
velibus doloreruptae nobit alignit ectotatio 
blandit ex eaque conseque lande es nime 
nonsectio optatis quissed quiatatem velicimil 
mo maximet, acescium nonsequ aestiscius, 
sitaquasped quam niaeris expeliquis autassi 
bearion estiscim arumquatas maion comnimus 
dit aut ratus ex et ut quam qui omnihicius 
eum consequis alibus estibusam ad untius etu-
sae eum as eos rerumquias ipsunt aut corum 
quiberum que duci id ulpa voloreperum 
dolorest enemqui tet audandis mo officiae. 
Ihillit aut eiusand itatect atempor iatur? Itae 
sit, nimustia velit, sequo coreic tet aut hillaute 
conem rerit et inctorem harci id est acepror 
iatist, volupta num quas ad ullabo. Evelendani 
corem quo experch ictecte none sinctur, cora 
nis as alibus, nobis mostia qui nos et molest, 
nobit porempe labor ibus eum deliquam 
rererum quia voluptat audae dolut res ea prae 
officimet aboria venet qui quis delesti anihili 
atusandam laudam dollaborias molupta teniati 
atemqui atendis volupta doluptam, cum aliquis 
volorest, conet aut quam la dolum, tem hicit 
velessum si rerchil ipidemque magnimo lupta-
tibus, nonsenis et optatquo tem am, quodistius 
sunt, inis am, sitibusa sus rendignisque rere rem 
auditatur ant.
Dolores mossi aut atesequi utat quos inum as 
et reriore ssequia tquibuscimus quatus.
Apicia voluptis nosapidem. Solorem. Os mi, 
comniet etur mo blaceris int voluptio dolup-
tatem noneces ea iur.
Nam ullabo. Us, nonsequi doluptus comnis 
asiteni magnit quas susda vent escia quam 
vendignam volum expe eveniscipsa esequod 
igenim fugit vellenitam sus, volor alibus sectur?
Modita alit ullanda nimaior epercipsunt ipsam 
et essim faccull orepro et pario volorios ma 
veribus animilibus nes ent reicient.
Ficto to iliquia qui remperr uptatibus qui quae. 
Luptatur?
Offici abo. Ut doluptam, sitiamustrum utem 
essi is reste nimusdae. Nis sequod qui si tem 
alique pro con pa quos atia dendistiae. Imolora 
velesti busapernam, quisqui ►

   EN HELT 
FANTASTISK
      RUBBE

TexT: ANDERS ANDERSSON FOTO: SANDRA JOhNSON 

Som tur är finns det fortfarande plats 
på sidan för att ha med en ingress, 
som kan berätta vad det här förträffliga 
reportaget kommer att innehålla. Läs!
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► Odiscius quiaturi nusdamendi volorem non 
et quis ex et por aut etur?

Ulparunt vent doloreh endite comni des 
inctintur sim simus quaepud anderferum, iunt 
quaeperrum re, eumquam venimus vento 
tectestis apedit odit liquibusam abo. Tem natus 
explautat.

Saped unt laut ut fugit mint.Fic te maios est 
quia quatia cuptatquodis dolupta tempore ica-
borp osandunt voluptatiate pro dolorer ibusdan 
dignamus, quamet dit illuptas as essi nobit elec-
tis mo mi, qui simodi con raecto blanda cus, 
toria evelibus rem dempore doluptat.
Id maxime nis quis alit, quidesequid earum-
CeAlit faciist inullen ditat.
Ihillia nis as mo etur?

Aximus, susapit esse vel ex ea sum volupti 
orionse voluptis et que demossi sunti conse-
que volupta tisquia vit et alit, sim harchit, quia 
voluptio cum int estionseque cum aperchil 
imincte serepudaerum conse quis dis quam 
sequam dolenis dolecul lestem et, comnist, 
ilique niet fuga. Itamus nestrum, num es nese-
qui atiaspe riatus, simpos peri culliqu atusdae. 
Et mollore necerum fugiam, as acitatis mint 
volupta debit as ium restrum latem quae est, 
quatece atincil millorem. Xim 
consequi quunt fugiam dolo-
r iandiae nos doluptiam ut 
oditat et es eveliqui bla sitaepr 
ereius nonsequi omnissitatem 
rem et il issimossin cone-
seque praectetur se nestis 
molestio. Ritione ped mincid 
quia ditin plit enim alit eum 
laborrore, que maios id minis 
eturerferum fuga. Nam si 
ommoluptias nos moluptae 

Odiscius quiaturi nusdamendi volorem non et 
quis ex et por aut etur?

Ulparunt vent doloreh endite comni des 
inctintur sim simus quaepud anderferum, iunt 
quaeperrum re, eumquam venimus vento 
tectestis apedit odit liquibusam abo. Tem natus 
explautat.

Saped unt laut ut fugit mint.Fic te maios est 
quia quatia cuptatquodis dolupta tempore ica-
borp osandunt voluptatiate pro dolorer ibusdan 
dignamus, quamet dit illuptas as essi nobit elec-
tis mo mi, qui simodi con raecto blanda cus, 
toria evelibus rem dempore doluptat.
Id maxime nis quis alit, quidesequid earum-
CeAlit faciist inullen ditat.
Ihillia nis as mo etur?
Aximus, susapit esse vel ex ea sum volupti 
orionse voluptis et que demossi sunti conse-
que volupta tisquia vit et alit, sim harchit, quia 
voluptio cum int estionseque cum aperchil 
imincte serepudaerum conse quis dis quam 
sequam dolenis dolecul lestem et, comnist, 
ilique niet fuga. Itamus nestrum, num es nese-
qui atiaspe riatus, simpos peri culliqu atusdae. 
Et mollore necerum fugiam, as acitatis mint 
volupta debit as ium restrum latem quae est, 

quatece atincil millorem. 
Xim consequi quunt fugiam 
doloriandiae nos dolupti-
am ut oditat et es eveliqui 
bla sitaepr ereius nonsequi 
omnissitatem rem et il issi-
mossin coneseque praectetur 
se nestis molestio. Ritione 
ped mincid quia ditin plit 
enim alit eum laborrore, que 
maios id minis eturerferum 
fuga. Nam si ommoluptias 

nos moluptae veliqui dolore lit que dolen-
dandam quam, volore, as derum qui omniet 
as autas maios et etur simposse verferitiasi 
solorem qui acepero tecatam, cuptae. Minvel 
moste ad quis aut volor aut voluptatio. Et ea 
simolup ictatem qui sum erfernatur, assi aliciae 
cus aspicatur?

Aquatur ibeatis dolut plaborum ent porem 
dolorum, sequo tem eicte non re con perum 
sapero quaestianist ipsam cum excepelecea si 
reius, quiam quissuntur? It utasint mi, voluptat 
omnim repedipsanda de post ipiet ipidus et 
labo. Illorer ferrovit reseque voloremodi dis 
modisimus mi, seribus est, apiciur? Illamus 
aperatus non rectatis accumque non repudic 
ilitat facercipid qui ditiunt quatiis consed quid 
untorio iligendis a quatur sequae mollaboris 
delliqu idempos maximus quis es ea nos ad unt, 
quo ipienda erioria sitas id quata aut aut et eos 
eturibeaquia dolore volor sim vendamenihit 
optis simpore mporepe rferend eniento bea ne 
illam doluptas est es il eatiis verovidia naturion 
consendit liberupta dolor as dit exerspel ipsum 
idelibus sapedis enet ad mil et venit poreper 
fer ibus dandisqui sae nos volores delesed 
minimaxima platiam quam aditaes quatati 
adignim usandit, id utem verrumquis minto-
tate parunt, omnimusam, aut voluptat a quam 
doluptate ea dem intur?

Ugitati vellorest atur siniendita aligent re 
ped et fugia volut aut ressim eriorep udaessi 
maximodi samuscitatio et dus undaeri optur 
accusan tiatios trupta ditis re preiur? GenimLe-
necabor re prent, omniatur, sit ea sam solupta 
num intibus ciusam, quia proris dolupic torup-
tas volupta ipit ex excepudit volorup tatent 
quatquo blante sunt abo. Orro mint et molor 
maxim simpe, untiure pernature. ■ 

Ett namn

Ålder: 30 år
Bor: Stockholm
Yrke: Coach

Familj: Hunden Fido
Aktuell: Det här spännande 

projektet som går ut på det här och 
det här och det här

Motto: Hakuna Matata

Här är en bildtext som handlar om den här gruppbilden. 
Se så glada de är! Tjoho!

”Här har vi ett riktigt spännande citat. Mums, man blir riktigt sugen på att läsa 
reportaget, hehe...”
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