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Sammanfattning
Voyage är en fiktiv nyskapad resetidning vars formgivning har tagits fram efter en visuell studie av 
layouten hos Sveriges resetidningar Vagabond, Allt om Resor, Res och Escape 360°. Layoutens syfte är 
att visa hur man kan sticka ut och bryta mot den vanliga trenden för att fånga nya läsare inom detta 
tidningssegment. Den nytänkande layouten ska attrahera de mer aktiva och äventyrliga resenärerna.

De existerande resetidningarna är alla uppbyggda på ett strukturerat vis, vissa rörigare än andra. 
Med den nya tidningen Voyage valdes att skapa en layout som medvetet är tänkt att vara rörig, fast 
med en harmoniserande rörighet. Under rörigheten finns ändå en underliggande struktur som håller 
uppslagen samman. De andra tidningarna skapar en rörighet genom varierande layout av bilder och 
text. Voyage skapar rörighet genom dekorativa element.
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Summary
Voyage is an imaginary created travel magazine. Its design is spawn from a visual study of the dif-
ferent layouts used by the Swedish travel magazines Vagabond, Allt om Resor, Res and Escape 360°. 
The intention with the layout is to show how to go against the rest and capture new readers within this 
segment. The new layout is supposed to attract the travellers that are more active and adventures.

The existing travel magazines are all constructed in a very structured way, some more confusing 
than others. With the new magazine Voyage, a layout witch originally was intended to be messy was 
created, a messiness with harmony. Below the surface is a structure that unites the pages. The other 
magazines create a mess by using different layouts of pictures and text. Voyage create a mess with its 
different design elements.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Idén till att studera Sveriges resetidningar har sitt ursprung i plane-
ringen för ett kommande examensarbete utomlands. Examensarbetet är 
tänkt att vara en dokumentation av annorlunda kulturer. Som projektar-
bete valdes därför att studera och analysera hur Sveriges resetidningar 
utformar sin layout och layoutmässigt beskriver sina reportage. En annan 
intressant aspekt är vad som i stort skiljer dessa åt. Efter analysen är 
gjord tas en ny layout fram för en påhittad resetidning vars utseende är 
tänkt att särskilja sig från de andra resetidningarna.

1.2 Syfte
Att genom studierna förstå varför dagens resetidningar ser ut som de gör 
och utifrån denna information veta hur man ska kunna göra en ny layout. 
Layoutens syfte är att visa hur man kan sticka ut och fånga nya läsare 
inom detta tidningssegment.

1.3 Mål
Studera den grafiska utformningen hos Sveriges olika resetidningar. Med 
hjälp av de slutsatser som tagits under studien och med de nya idéer som 
formats tas en ny layout för en påhittad tidning fram. Målet med denna 
layout är att skapa en tidning som särskiljer sig från de konkurrerande 
tidningarna.

1.4 Metod
Först köps ett nummer in av varje aktuell utgåva av de fyra tidningarna 
som ska studeras. Sida för sida ska studeras och kontakt med de olika 
tidningarna ska tas för frågeställning. Efter detta planeras den nya 
designen och layouten görs därefter med fiktivt material inhämtat från 
internet.

1.5 Avgränsningar
Enbart fyra av Sveriges största, och enligt kännedom de enda resetid-
ningarna, ska studeras. Studien ska endast innefatta ett nummer av 
varje tidning. Den nya layouten av en resetidning ska enbart skapas och 
inte utvärderas. Poängen med detta är att design till stor del är subjektivt 
och det är svårt att få en passande målgrupp att intervjua. Produktionen 
av artiklar och bilder ingår inte i arbetet men samhörigheten mellan de 
två kommer ändå att delvis stämma överens. Den framtagna tidningen 
ska inte tryckas.
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2. Studie av Sveriges resetidningar

2.1 Vagabond

Fakta
Tryckt upplaga: 55 000 - 60 000 ex
TS-Upplaga: 34 400 ex (TS 2003)
Antal läsare: 156 000 st (Research International, Orvesto Konsument 
2003: Helår)
Nummer per år: 10 st
Antal sidor i detta nummer: 84 st
Format: 230 x 292 mm
Satsyta: 195 x 255 mm
Bindning: Limbindning

Målgrupp
Vagabonds målgrupp består av lika delar kvinnor och män. De är oftast 
bosatta i en större stad. De är högutbildade och tjänar lite över en nor-
malinkomst. De älskar att resa och upptäcka. (Zander, Angelica (Art 
Director Vagabond) <angelica@vagabond.se>,  2005-04-25)

Design
Vagabond använder sig av en färgskala bestående av mörka, jordnära 
nyanser. Dessa färger används på olika ställen i tidningen i olika kom-
binationer. Som brödteckensnitt används antikvan Minion. Till rubri-
ker, citat, ingresser och faktabrödtext används det linjära teckensnittet 
Gotham. Tidningen ska förmedla lusten att resa och läsaren ska inspi-
reras till att göra just detta. (Zander, Angelica (Art Director Vagabond) 
<angelica@vagabond.se>, 2005-04-25)

Bildmanér
Bilderna är huvudsakligen av dokumentärtyp fast ändå fotograferade på 
ett vackert sätt.

Framsida
Namnet Vagabond ligger på en röd tonplatta överst på sidan. Detta gör 
att den är väldigt lätt att hitta i butikshyllan. Omslaget pryds av en 
helsidesbild som är utfallande till höger. Runt de andra sidorna finns en 
vit marginal. I övrigt har framsidan en strukturerad uppbyggnad när 
det gäller rubriker och information. Det finns en huvudartikel som man 
gett störst uppmärksamhet i fråga om teckengrad och placering i relation 
till övriga rubriker. Streckkoden sitter diskret nere i det vänstra hörnet. 
Ovanför den röda bården står information om aktuell tävling och även 
information om det aktuella numret som vilken månad det tillhör med 
mera.
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På ryggen finns tidningens namn, aktuellt nummer och år. Utöver detta 
står de länder och städer som besöks i det aktuella numret. Vertikala 
streck används som avgränsning mellan namnen.

Innehållsförteckning
Denna upptar en sida. Den har en enkel layout som är lätt att förstå och 
följa. Överst på sidan finns en icke utfallande halvsidesbild med tillhö-
rande text om vilken artikel den tillhör. På sidans högra del finns rubri-
kerna med tillhörande information och bredvid till vänster finns mindre 
inspirationsbilder från reportage med mera. De olika huvudrubrikerna 
har varierande färger. Sidans marginal följs av en tunn linje och överst 
till höger finns en vertikal rubrik liggandes på en tonplatta. Detta manér 
är återkommande i hela tidningen.

Ledare
Ledaren står på samma sida som redaktionsrutan och upptar lite mer än 
halva sidan. Det är en rätt strikt och steril ledare med bild på chefredak-
tören överst till höger. Ett citat från texten står bredvid bilden. Ledarens 
namnteckning finns längst ned på sidan. Marginallinjen och den verti-
kala rubriken återfinns även här.

Frågor och svar
Det finns tre sidor med läsarnas frågor som ligger under rubriken ”Kära 
Vagabond”. De första två sidorna är allmänna frågor och åsikter om tid-
ningen. Den sista sidan är indelad i två delar, en där läsarna ställer all-
männa frågor om resor och den andra där läsarna ställer frågor angående 
det medicinska. Allt är i fyrspalt och i teckensnittet Gotham med färgade 
rubriker. På sidorna finns både illustrationer, tonplattor, citat och bilder. 
Den sista sidans frågor upptar tre spalter medan den fjärde spalten är en 
kvartssidesannons.

Notiser
Vagabond har delat in sin tidning i en del 
som heter ”Incheckning” som innehåller mindre 
artiklar med lite smått och gott om nyheter inom 
resebranschen och diverse tips. Sedan finns en 
andra indelning som heter ”Nyheter”. 

Vid ”Incheckningen” använder man sig av 
ett fyrspaltssystem. Dessa mindre artiklar har 
både sin brödtext och rubriker i det linjära 
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teckensnittet Gotham. Vissa av artiklarna är här placerade på en ljus 
tonplatta.

Artiklarna i ”Nyheter” är layoutade i ett tre- och fyrspaltssystem och 
man använder inte utfallande bilder utan har en vit mindre ram runt 
alla. Teckensnittet för brödtexten i artiklarna är Minion. Mindre nyhets-
artiklar är placerade på en ljus tonplatta.

Artiklar 
Här använder man sig av tre- och fyrspaltssyste-
met och en faktadel (sidor med fakta som till exem-
pel klimat, boende, mat, aktiviteter) om de resmål 
som tas upp. Faktadelen är i fyrspalt och kommer 
direkt efter artikeln. Artiklarna har en lätt rörig 
layout då rubrikerna är i olika storlekar och satta 
på olika sätt. Det leks även med layouten av bilder 
då de är i olika storlekar och ligger på varandra. 
Dock är de konsekventa med en vit ram runt. 
Citat används och de läggs i en spalt med mycket 
luft runt. Bilderna ger alla ett starkt intryck. De 
är färgstarka och har ett tydligt motiv, ofta är det 
bilder med människor. När vissa artiklar fortlöper 
under flera uppslag återupprepar man rubriken 
på de kommande uppslagen. Den placeras då på 
den vänstra sidan överst till vänster med ett bak-
åtvänt krokodilgap.
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Nästa nummer
Denna ligger på en vänstersida och påminner om innehållsförteckning-
ens layout, på ett upp och nedvänt vis. Längst ner på sidan finns en halv-
sidesbild med tillhörande text om en artikel. Ovanför finns till vänster 
småbilder och till höger tillhörande beskrivande texter om dessa artiklar. 
Högst upp till vänster står informationen om vilket det kommande num-
ret är samt den månad det utkommer.

Annonser
Vagabond är den tidning som har lägst andel annonser, endast 27%.
Mestadels är det helsidesannonser som finns i tidningen. Oftast är det 
annonser för resebyråer och flygbolag men det finns även några enstaka 
om kaffe, försäkringar och föreningar. Tillsammans med uppslaget som 
heter ”Turistbyråer” läggs halvsidor med flera olika stora annonser för 
just turistbyråer. Under ”Reselänkar” finns två halvsidesannonser och 
flera åttondels annonser.
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2.2 Allt om RESOR

Fakta
Tryckt upplaga: -
TS-Upplaga: 39 000 ex (TS 2003)
Antal läsare: 209 000 st (Orvesto 2003 helår)
Nummer per år: 13 st
Antal sidor i detta nummer: 84 st
Format: 217 x 280 mm
Satsyta: -
Bindning: Klammerhäftad

Målgrupp
Allt om Resor är en bred resetidning som riktar sig till ”vanliga” männis-
kor, det vill säga folk som inte behöver ha mycket hög inkomst och udda 
intressen för att uppskatta tidningen. Tyngden lägger de på populära 
resmål, härliga stränder, spännande shopping och roliga avstickare. De 
kryddar tidningen med en och annan artikel om något smalare resmål.

Tidningen har mycket fakta om resmålen och konsumentinriktade 
artiklar om allt som hör resandet till: försäkringar, avbeställnings-
skydd med mera. (Samuelsson, Sandra (Art Director Allt om Resor)  
<sara.samuelsson@aor.bonnier.se> 2005-04-15)

Design
Längst upp till höger eller vänster på sidor som är återkommande för 
varje nummer återfinns en svart tonplatta med rubriken till den aktu-
ella sidan samt en liten grafisk bild. Den grafiska bilden föreställer ett 
mönster som inte är speciellt för något enstaka avsnitt utan används till 
alla tidningens delar. Mönstret ändras dock lite från sida till sida. Med 
utgångspunkt från denna svarta ruta kan man bilda en kolumnavgräns-
ning med notisinformation till den aktuella delen.

Man använder det linjära teckensnittet Formata (från light till bold) 
till faktatexter, bildtexter och mellanrubriker. I vissa fall även i rubriker 
och ingresser (oftast till konsument- och mer faktabetonade artiklar).

Antikvan Caslon 471 (specialversion med gemena siffror inlagda) 
används till löpande brödtext. Till rubriker, ingresser och citat används 
Big Caslon. Ibland används även det snirkliga teckensnittet Shelley.

Allt om Resor ska förmedla glädje i första hand. Det är kul att resa 
och världen är spännande. Tidningen ska inte kännas för exklusiv, utan 
snarare välkomnande än glassig. Faktaartiklarna ska dessutom förmedla 
trovärdighet utan att vara svårlästa.

Bildmanér
Bilderna upplevs huvudsakligen vara tagna på ett sätt som turister 
vanligtvis fotograferar sin omgivning. De känns lite dokumenterande 
men inte tillräckligt för att detta skulle ha varit huvudsyftet. Bilderna 
är röriga med mycket information vilket leder till att bildens fokus faller 
bort. Färgmässigt upplevs bilderna som matta och tråkiga.
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Framsida
Här är det mycket information som tävlar om uppmärksamheten. 
Logotypen ligger överst och är ibland skymd av kringliggande enheter, i 
det här fallet en röd tonplatta. Huvudrubriken sträcker sig nästan över 
hela uppslaget. På dess högra sida står informationen om nummer på 
tidningen, år och pris. De andra rubrikerna är även de stora och till följd 
av detta vet man inte vad som är centralt. Ovanför namnet på tidningen 
står namnen på några av de länder som det aktuella numret behandlar. 
Man har använt sig av flera olika färger på rubrikerna så som rött, gult 
och orange dessutom varierar rubriktexterna i storlek. Rubrikernas 
teckensnitt varierar också mellan linjärer och antikvor. Streckkoden är 
placerad stående längst ned till vänster.

Innehållsförteckning
Denna ligger på en sida och bygger på ett fyrspaltssystem. Man har en 
tydlig uppdelning av tre olika avdelningar i tidningen. Det finns ”Resmål”, 
”Artiklar” och ”Varje nummer”. Vid rubrikerna finns en kort beskrivning 
av vad artikeln handlar om. Texten är skriven i Formata. Namnet på tid-
ningen återfinns även här, lite förskjuten, men i samma storlek som den 
gör på framsidan och i en annan färg. Det finns en mängd olika kvadra-
tiska bilder som passar in i fyrspaltssystemet och som beskriver innehål-
let. Utöver dessa har man använt några frilagda utfallande bilder.

Ledare
Ledartexten är placerad på den högra delen och sträcker sig över mer 
än halva sidan. Man använder här antikvan Big Caslon. På den vänstra 
delen finns redaktionsrutan som är skriven med linjären Formata. Överst 
i ledaren finns en bild av denne och till höger rubriken till den aktuella 
ledaren. Under följer den löpande texten som är skriven med både indrag 
och stycken. Varje stycke har en ingång med några ord i kapitäler.
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Resmål
På den övre delen av en sida har man placerat en världskarta med tillhö-
rande bilder som visar vilka delar av världen man besöker i det aktuella 
numret. På den undre delen av sidan finns en liggande halvsidesan-
nons.

Notiser
På de sidor som man valt att kalla för ”Jorden runt” tas nyheter inom 
resevärlden upp. Vid ytterkanterna av dessa sidor finns en kolumn som 
utgår från den svarta rutan överst med sidrubriken. I denna kolumn tas 
korta notiser om nya reslinjer och reseföretag upp. Den inre delen av 
sidan bygger på ett trespaltssystem. Artiklarna här kan spänna sig över 
antigen en, två eller alla tre spalterna. Man använder tonplattor vid vissa 
av artiklarna och dessa tonplattor har olika färger. Ibland är en tonplatta 
indelad i två olika färger då den innehåller två artiklar. Färgerna skiljs 
åt genom en böjd linje. Eftersom dessa artiklar varierar så pass i storlek 
kan sidorna som också innehåller många olika färger trots sin strikta 
indelning upplevas som lite röriga. Texterna på dessa sidor är skrivna 
med linjären Formata. Bilderna är både frilagda och i vanlig rektangulär 
form.

Artiklar
Artiklarna är layoutade efter ett trespaltssys-
tem och man använder Caslon 471 i brödtexten. 
Citaten som man plockar från texten färgas i 
någon passande färg. Rubrikerna till artiklarna 
varierar både gällande val av teckensnitt, färg och 
storleksgrad samt hur den ska placeras.

Man använder utfallande helsidesbilder och 
även större delen av de mindre bilderna är utfal-
lande. När bilder ligger bredvid varandra kan en 
vit bård finnas mellan dem som marginal. Bården 
varierar dock i tjocklek från artikel till artikel. 
På vissa andra artiklar använder man ingen bård 
alls utan bilderna ligger kant i kant. Urklippta 
bilder används också. Bilderna speglar huvudsak-
ligen livet i det besökta landet i kontrast till att 
vara paradisliknande. Bildtexterna är placerade 
i bildernas kanter och är då antingen svarta eller 
vita beroende på bilden.

Till vissa av artiklarna finns också en faktadel 
om det aktuella resmålet. Denna faktadel kan 
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variera i bredd beroende på informationsmängd 
vilket gör att man måste fuska med bredden på den 
textkolumn som ligger bredvid.

Frågor och svar
Allt om Resor har två sidor som heter Inbox som tar upp läsarnas frågor. 
Texten är i både fyrspalt och tvåspalt. På sidan finns det en frilagd bild, 
en tonplatta och färgade rubriker. Frågorna är satta i en kursiv variant 
av Caslon. Rubrikerna är satta med olika teckensnitt och svaren i Caslon 
med en inledning i kapitäler. Adress och information om vem det är som 
svarar på läsarnas frågor står högst upp till höger under Inbox-rubri-
ken.

Nästa nummer
Denna ligger på en högersida. Sidan upptas av en helsidesbild där rubri-
kerna finns ovanpå. Rubrikerna är satta i olika färger, storlekar och man 
blandar gemener med versaler. Längst ner till vänster står informatio-
nen om vilket det kommande numret är samt den månad det utkommer. 
Bredvid denna information finns även Allt om Resors logotyp.

Annonser
Överlag lite annonser, andelen är 33%. Det finns huvudsakligen hel-
sidesannonser men också många i mindre storlek. Annonserna är från 
reseföretag som riktar sig till medelsvenssons. Utöver dessa finns reklam 
för försäkringar och livsmedelsprodukter.
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2.3 Res

Fakta
Tryckt upplaga: 40 500 ex (Januari 2004)
TS-Upplaga: -
Antal läsare: -
Nummer per år: 10 st
Antal sidor i detta nummer: 100 st
Format: 215 x 275 mm
Satsyta: 181 x 236 mm
Bindning: Limbindning

Målgrupp
Res målgrupp består av lika delar kvinnor och män i 30 till 50 års åldern. 
De har bra betalt och är sannolikt bosatta i storstäder. (Ristila, Kai (Art 
Director Res) Telefonintervju 2005-04-06)

Design
Res använder sig av en mycket stilren design. Under projektets gång 
har tidningen gjort en mindre designförändring av sin layout. Dels har 
logotypen Res ändrat utseende. Den mest markanta skillnaden är att en 
del av R:ets vertikala stapel har tagits bort och för nu känslorna mer mot 
en flygplanskropp. Denna nya logotyp är ritad av tidningens Art Director 
Kai Ristila.(Ristila, Kai (Art Director Res) Telefonintervju 2005-04-06)

Vidare har man ändrat flera av tidningens teckensnitt. Det kursiva 
teckensnittet Brickham som man har använt förut har bytts ut till ett 
mer kursivt och handtecknat vid namn Arcana. Enligt Art Directorn själv 
ska detta teckensnitt upplevas vara mer lockande. Det linjära tecken-
snittet Interstate som använts i tidningen har nu bytts ut till ett med en 
mer rundad form vid namn Gotham. I den nya tidningen använder de sig 
oftare av den tunna varianten av Gotham. Till exempel i ingresser använ-
der man numera den tunnare varianten som också är satt med en större 
grad. Men i kommande nummer kommer de att gå tillbaka till Interstate 
på grund av att Gotham upplevdes för ”grabbig”. De kommer då även att 
byta till en tunnare variant av Interstate.

Den mindre sidrubriken som finns har bytts ut från en linjär till en 
antikva vid namn Bertholds Bodoni. I innehållsförteckning har artiklar-
nas sidnummer blivit färgade rosa, tidigare var de svarta. I redaktions-
rutan har den informella texten blivit tunn istället för fet. Som brödtext 
används en specialritad variant av Caslon vid namn Casbulige.

Linjerna som delar in de mindre notiserna har i den nya layouten fått 
runda ringar på ändarna av linjerna. Istället för att enbart förlita sig 
på vita ytor som avgränsningar har man börjat använda linjer med en 
kreativ illustration på som avgränsning. Illustrationen speglar också det 
innehåll av artikeln som den angränsar till. Längst ut på sidorna finns 
tidningens namn och sidnummer.

Res ska som tidning kännas lite smartare och tydligare än sina kon-
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kurrenter. Informella artiklar kan vara väldigt strukturellt uppbyggda 
medan artiklar kan frångå vissa riktlinjer för att bättre passa den känsla 
de ska ge läsaren. I layouten kan man flytta den naturliga vikten för att 
locka intresse. Res tror att även människor som inte direkt är intresse-
rade av resor kan bli lockad av tidningen på grund av dess intresseväck-
ande layout. (Ristila, Kai (Art Director Res) Telefonintervju 2005-04-06)

Bakgrunden till att man började göra modifikationer i layouten är på 
grund av att man på Res har fått en ny målsättning av att bli Sveriges 
bästa restidning.

Bildmanér
Bilderna i Res är huvudsakligen nytagna. Fotograferna får inga direkta 
direktiv av hur de ska fotografera utan man är införstådd med de olika 
fotografernas manéer. Utifrån denna kunskap väljer man passande foto-
grafer för de olika jobben. Res tror också att fotograferna ser bilderna 
i tidningen som en del av sin portfolio vilket väger upp att de inte får 
en alltför stor ersättning. Med detta i åtanke förstår man också varför 
bilderna är tagna på det vackra sätt som de är. De är inte i första hand 
dokumenterande utan snarare konstnärliga.

Framsida
Framsidan är strukturerad och mycket inbjudande. Här får bilden störst 
utrymme för lockandet av läsare. Numrets rubriker återfinns överst på 
sidan i kontrast till nederst där den brukar hamna. Innehållsrubrikerna 
är även samlade i en löpande följd där artiklarna är skrivna i fet stil och 
beskrivningen i tunn och mindre storlek. 

En huvudrubrik som hör ihop med omslagsbilden brukar placeras 
mer centralt på ett passande ställe i relation till bilden på omslaget. 
Streckkod och den allmänna informationen angående vilket nummer och 
månad det är placeras på vänster sida men även den hänsyn till bildens 
uppbyggnad.

På ryggen finns tidningens namn, aktuell månad och år. Utöver det står 
namn på vissa av numrets artiklar avgränsade med vertikala streck.

Innehållsförteckning
Denna upptar två uppslag. Det första uppsla-
gets vänstersida består av en helsidesannons. 
Den högra sidan visar en karta över världen 
där de länder/platser som tas upp i det aktu-
ella numret pekas ut. Det andra uppslagets 
vänstersida är även den en helsidesannons. 
Den högra sidan innehåller sidnummer med 
rubrik och artikelbeskrivningar över de större 
artiklarna. Det finns även en ”Alltid i Res” som 
beskriver de avsnitt som återkommer i varje 
nummer av Res. Dessa sidnummer och text är 
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i följd och därav svårare att läsa. Längst ner på sidan finns tre bilder som 
illustrerar en del av en nyhet, ett reportage och en faktadel.

Ledare
Ledaren har en egen sida där ledartexten upptar två spalters bredd 
och halva sidan. Till vänster om texten finns en bild på ledaren 
(Chefredaktören Johan Lindskog) med hans namnteckning. Längst ned 
på sidan finns information om tre speciella medarbetare som deltagit i 
det aktuella numret.

Frågor och svar
Denna består av två halvsidor (två fyrspalter) på ett uppslag. Allt är i det 
linjära teckensnittet Gotham. På sidorna om spalterna finns en linje som 
skiljer texten från de halvsides annonserna som är placerade längst ut. 
Längst ned på sidan finns en tonplatta med adress till tidningen.

Notiser
Nyhetssidorna innehåller flera mindre artiklar eller notiser om nyheter 
ute i världen så som nyöppnade restauranger och hotell, guideböcker och 
roliga accessoarer. Men också lite allmän information om nyheter inom 
resebranschen. Dessa artiklar placeras in i layouten efter de existerande 
spaltsystem som finns, en-, två-, tre- och fyrspalt. Det är strukturerat 
uppbyggt men varierar lite vid somliga artiklar. Till exempel enspalterna 
som är olika stora eller bilderna som inte har samma marginaler.

Artiklar
Här kommer det tredje teckensnittet fram, det 
kursiva Arcana. Luftutrymme är ett viktigt ele-
ment i hela tidningens design detta kommer fram 
tydligt i de stora artiklarnas layout. Man satsar 
på luft och låter hellre en artikel få fler sidor än 
att bli tajt. Layouten för de olika artiklarna är inte 
lika varandra, det känns som om det finns många 
layoutelement att använda sig av. Däremot är 
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artiklarna i sig konsekventa med spaltbredd och 
bildlayout. Man använder sig huvudsakligen av 
trespaltssystemet, och på vissa ställen tvåspalts-
systemet. Bildmässigt använder man utfallande, 
men även icke utfallande helsidesbilder för att ack-
ompanjera artiklarna. De mindre bilderna är även 
de både utfallande och icke utfallande. Bilderna 
är väldigt stilrena och stämningsfulla. De känns 
generellt väldigt exklusiva. I slutet på artiklarnas 
ingresser kommer i en följd namnet på skribent 
och fotograf.

Fakta
Faktadelen kommer i slutet av tidningen och 
börjar med en första sida som har en mindre 
innehållsförteckning. Denna ligger ovanpå en 
icke utfallande helsidesbild. Bilden är den bild 
som illustrerade fakta i tidningens innehålls-
förteckning. I denna del ligger huvudrubri-
kerna lodräta till höger längst ut på sidan. Här 
ingår den fakta som tillhör de olika artiklarna i 
tidningen, till exempel tips på boende, mat och 
nattliv med mera.

Nästa nummer
Res har ingen sida med information om det kommande numret.

Annonser
Andelen annonser är 33%. De huvudsakliga annonsörerna är flygbolag, 
resebyråer och internetreseagenter. Tidningen består till största delen av 
helsidesannonser och en del halvsidesannonser. Res har även två sidor 
som enbart är mindre annonser. Utöver dessa traditionella annonsörer 
finns även biltillverkare, klädmärken och allmänna livsstilsföremål. 
Detta talar mycket för att Res inte bara är en resetidning utan också ett 
livsstilsmagasin.
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2.4 Escape 360°

Fakta
Tryckt upplaga: 40 000 ex
TS-Upplaga: -
Antal läsare: -
Nummer per år: 5 st
Antal sidor i detta nummer: 132 st
Format: 230 x 297 mm
Satsyta: 202 x 267 mm
Bindning: Limbindning

Målgrupp
Taget direkt från Escape själva: ”Män och kvinnor mellan 25-55 år som är 
aktiva och har en god ekonomi. Majoriteten bor i bostadsrätt eller villa i 
en större stad. De reser mycket, privat och i tjänsten, såväl i norden som 
i den stora världen. Det är människor som värdesätter sitt arbete och är 
livsnjutare. Människor som unnar sig det goda, som njuter av att äta på 
restaurang och att resa med mening. Det är människor som har och tar 
sig råd att köpa saker som betyder något för dem. Kort sagt – människor 
som spenderar mycket pengar på sitt eget välbefinnande.”
(http://www.escape360.se/pdf/pres.pdf)

Design
Escape 360° är en ny tidning som ska slå sig fram inom resetidningsvärl-
den. Längst upp i hörnen på återkommande sidor finns streck, gradantal 
och rubrik som visar vad sidan handlar om. Dessa siffror står för longitud 
och latitud. Längst ner på sidornas insida finns tidningens namn, och på 
yttersidorna finns sidnummer.

Redaktionsrutan är placerad längst in på vänstra sidan på sista upp-
slaget. Den har en tonplatta som texten är centrerad i och teckensnittet 
är en antikva.

Bildmanér
En stor del av tidningens bilder verkar komma från bildbyråer vilket 
leder till att de håller en hög standard. De är mycket vackra och beskriver 
resmålen på ett mycket attraktivt vis. 

Framsida
Namnet på tidningen står i stor grad överst på hela tidningens bredd. En 
stor utfallande helsidesbild dominerar och lockar köpare. Omslagsbilden 
tillhör den största artikeln i tidningen och man har valt en bild som är 
magnifik och lockar fram reskänslor. Artiklarnas rubriker är placerade i 
en strukturerad ordning. Den största rubriken ligger i mitten och tillhör 
omslagsbilden. Man leker med färgerna på rubrikerna. Under rubriken 
för huvudartikeln finns en till stort satt rubrik, denna artikel är dock 
inte lika omfattande som huvudartikeln. Ovanför huvudartikelns rubrik 
finns till vänster mindre satta rubriker och till höger finns plats för en 
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rubrik och ofta är det en tävlingsrubrik. Då logotypen är en antikva, 
rubrikerna linjärer och en artikelrubrik i kursiv stil får man tre sorters 
teckensnitt på samma omslag. Många av omslagen ger paradiskänslor. 
Detta dels genom omslagsbilden men även att vissa rubrikval innehåller 
ordet paradis. Längst ned till höger finns ännu en rubrik på en artikel, 
till vänster står det vad den aktuella mode- och accessoardelen handlar 
om. Streckkoden är placerad längst ned i det vänstra hörnet.

På ryggen finns tidningens namn, aktuellt nummer och år. Utöver det 
finns beskrivande ord om vad tidningen handlar om avgränsade med 
prickar. Samma beskrivande rad finns under tidningens namn på fram-
sidan.

Innehållsförteckning
Sträcker sig över två uppslag. Det första uppslagets vänstra sida består 
av en helsidesannons. Den högra sidan är väldigt strukturerat uppbyggd. 
Logotypen står längst upp till vänster på mer än halva sidan. Under 
logotypen återfinns rubrikerna i två spalter, där varje rubrik har en till-
hörande förklaring. Allt är satt med ett linjärt teckensnitt. Rubrikerna 
är i stor teckengrad och röda. Innehållsförteckning påvisar ingen direkt 
indelning av tidningens innehåll, utan det finns rubriker för allt. Längs 
med den högra och nedre delen finns rätt stora bilder som tillhör de olika 
rubrikerna. Bilderna till höger är utfallande. Det finns inte någon vit 
marginal mellan bilderna utan de sitter ihop kant i kant. Nästa uppslag 
är uppbyggt på samma sätt med undantaget att tidningens logotyp inte 
finns med. 

Ledare
Här finns ingen tydlig rubrik om att sidan är en ledare utan texten börjar 
direkt. En bild av chefredaktören finns dock överst till vänster. Ledaren 
är en halvsida stor och ligger till vänster, den högra delen upptas av en 
annons. Det finns ett citat som ligger i texten och en namnteckning längst 
ned.

Notiser
Bygger på ett trespaltssystem där tjocka streck 
används för att avgränsa de olika artiklarna. 
Man använder ett färgtema, blått exempelvis, 
på de olika sidorna. Färgen kan dock ändras 
om man kommer till ett nytt uppslag. Detta 
färgtema används både på tonplattor, rubriker 
och bilder. Texten är satt med ett linjärt teck-
ensnitt.
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På de sidor som behandlar prylar är layouten gjord på ett annorlunda 
vis. Här använder man inte längre trespaltssystemet. Bilderna är frilag-
da och texten placerad där den får plats. Tunna linjer ligger i bakgrunden 
och är utfallande. Dessa används för att avgränsa de olika produkterna. 
På vissa av dessa sidor har man inverterat förhållandet svart/vitt. Här 
är bakgrunden svart och texten vit. De bakomliggande linjerna har nu 
försvunnit helt.

Artiklar
Namnen på artikelförfattare och fotograf är diskret 
placerade innerst i tidningen. Kan vara svåra att 
hitta. I artiklarna används två- och trespaltssys-
tem. Bilderna är ofta stora och utfallande men i tid-
ningen leker man också med bilder som är runda 
eller rektangulära. I tidningens största artikel så 
används helsidesbilder, vissa sträcker sig över hela 
uppslaget. Brödtexten är satt med en antikva men 
dock skiljer sig teckengraden i de olika artiklarna. 
Placeringen av rubrikerna är inte lika någonstans 
och man använder sig av olika teckensnitt, dock 
har rubrikerna en rätt stor teckengrad. Artiklarna 
är inte konsekventa när det gäller namn på platser, 
i en artikel kan de vara skrivna i fet stil och i en 
annan vara skrivna i kursivt. 

De faktarutor som finns med i en artikel har en 
tonplatta vars färg passar med den bild som finns 
på samma sida. Rubriken i dessa rutor är vita och 
utfallande överst till vänster. Citat används ibland 
men dessa kan skilja sig till färg, teckensnitt och 
placering.
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Nästa nummer
Denna ligger på en vänstersida tillsammans med redaktionsrutan. Dess 
information upptar två tredjedelar av sidan och består av två bilder. Den 
första bilden är utfallande uppåt och det är överst på denna som tidning-
ens logotyp finns. Det finns även information om när nästa nummer kom-
mer ut i butiken. Under logotypen ligger de rubriker om vad som tas upp 
i nästa nummer. Ett stort vitt mellanrum finns mellan de två bilderna 
och i detta mellanrum finns ännu en rubrik. Även den sista bilden har 
rubriker ovanpå sig. Man använder samma tunna linjära teckensnitt på 
både rubrikerna och den mindre förklarande texten. Rubrikerna är satta 
med versaler och den förklarande texten i gemener. De enda färgerna 
man använder på texten är vitt och svart.

Annonser
Andelen annonser är här 36%. De flesta annonserna är en helsida. Det är 
reseannonser som till exempel flygbolag och resmål blandat med annon-
ser typiska för magasin såsom kläder och accessoarer. Utöver dessa finns 
även mer allmän reklam så som försäkringsbolag, kylskåp och kaffe.
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2.5 Slutsatser av studien

Resetidningars indelning
Efter att ha gjort studien av resetidningarna har följande indelning och 
innehåll identifierats.

Framsidan
Representerar det aktuella numrets innehåll. Den ska locka nya och 
redan invigda läsares intresse. Om det är en existerande läsare som ska 
plocka upp det nya numret i en affär är det viktigt att denne lätt ska 
hitta rätt. Tidningens namn måste vara klart och tydligt för att särskilja 
den från mängden av andra tidningar. Själva layouten av text och bild 
bör även vara gjord på ett sådant sätt att det är bekant från nummer till 
nummer. Nya läsare som tidigare inte känner till tidskriften måste lockas 
med en attraktiv bild eller rubriker om ett intressant innehåll, detta gäl-
ler självfallet även läsare som tidigare läst tidningen. När det handlar om 
resetidningar skulle man kunna hävda att omslagsbilden är extra viktig 
för att inbringa läsaren i rätt reskänsla. Framsidan ska även innehålla 
praktisk information som pris, streckkod och aktuellt nummer.

Innehållsförteckning
Registret över det aktuella numrets innehåll. Man skulle kunna säga att 
innehållsförteckningen är en förlängning av framsidan när det kommer 
till att locka intresse till numrets innehåll. Om en potentiell läsare finner 
en intressant rubrik på framsidan är nästa handling att antingen snabbt 
bläddra genom tidningen eller vända sig till innehållsförteckningen för att 
få information om vilken sida artikeln finns på. Innehållsförteckningen 
är i och med detta i likhet med framsidan mycket viktig för att locka 
intresse. Självfallet är den av stor praktisk betydelse för läsaren som köpt 
numret för att navigera genom tidningen med.

Ledare
Tidningens chefredaktör skriver en artikel som handlar om det aktu-
ella numrets innehåll eller är i sig självt en helt egen artikel. Hur som 
helst kan man säga att det är ett välkomnande till det aktuella numret. 
Traditionellt finns det även en tillhörande bild av chefsredaktören.

Notiser
Dessa sidor kan innehålla antingen nyheter om resmål men även nyheter 
om produkter och andra roliga saker. Sidorna vid denna avdelning bru-
kar innehålla många olika texter på samma uppslag vilket ökar kravet på 
struktur för att läsaren ska kunna orientera sig genom de olika notiserna 
utan att känna att det är för rörigt.

Artiklar
Grundstommen i varje tidskrift. Här är tidningen huvudinnehåll samlat 
gällande både text och bild. Helsidesbilder och mycket text förekommer 
här men även mindre bilder och informationsrutor. Man kan säga att det 
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är denna del av tidskriften som layoutmässigt kan se mest annorlunda 
ut från nummer till nummer till följd av den variation man vill erbjuda 
läsaren. Tidskriftens andra delar brukar vara hårdare styrda av ett spe-
cifikt utseende.

Nästa nummer
Den del som ger läsaren information om vad det kommande numret ska 
handla om. Denna del är mycket viktig för att hålla kvar köparen som 
inte är prenumerant utan finner tidningen intressant nog att köpa i 
affären och inhandlar nummer till nummer. Har denne väl köpt ett num-
mer är det bra om man kan hålla kvar den genom nästa nummer sidan. 
I annat fall måste man börja om genom att locka den till köp genom det 
kommande numrets framsida.

Annonser
Annonser är en tidnings största inkomskälla och generellt är ana-
talet annonser i en tidning hela 20-35%. (Jais-Nielsen, Eva (2004), 
Tidskriftsdesign, "Annonser" s.20) 
I tidskrifter brukar det förekomma annonser som täcker hela uppslag, 
helsidor, halvsidor eller kvartssidor. Uppslagsannonser är vanliga i bör-
jan av tidningen, precis efter framsidan. Helsidesannonser är mer genom-
gående i tidningens alla delar. Halvsidesannonser förekommer inte i lika 
stor utsträckning och minst vanliga brukar kvartssidesannonser vara.

Annonser får inte placeras på ett sådant vis att de blir störande i kon-
trast till tidningens innehåll. Samtidigt måste man respektera annonsö-
rernas viljor om att bli sedda. Detta är en svår kombination.

Färgscheman
Olika typer av tidskrifter vill förmedla olika känslor med hjälp av de bil-
der och färger man väljer att använda. Många tidskrifter som handlar om 
heminredning och matlagning vars målgrupp huvudsakligen är kvinnor 
använder vanligtvis mycket ljusa färger i sin layout. Vanligt är också att 
de använda bilderna är mycket ljusa med klara färger. 

Tidskrifter för män som handlar om bilar och tekniska prylar använ-
der många olika starka färger. Om man studerar ett tidningsställ i en 
butik blir denna färgmässiga skillnad mellan målgrupperna mycket tyd-
lig. De tidningar som brukar tilltala både män och kvinnor till exempel 
resetidningar har inte någon klar uppdelning gällande färger. Eftersom 
framsidesbilderna på resetidningar brukar föreställa miljöer blir bilderna 
av naturliga skäl varierande från bild till bild. De färger man brukar 
använda på layouten är också ganska neutrala gällande färgmättnad. 
Man kan också anmärka att Vagabond, Res och Escape 360° använder 
många vita texter på sitt omslag.
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3. Nya tidningen Voyage

3.1 Omvärldsanalys

Typer av resenärer
• Charterresenär (får allting färdigplanerat)
• Reguljärresenär (planerar sin resa själv)
• Backpacker
• Affärsresenär

Anledning till varför man reser
• Uppleva annat klimat
• Avkoppling
• Uppleva andra kulturer
• Äventyr
• Vidga sina vyer

3.2 Målbeskrivning

Kort beskrivning av tidningen
• Den ska vara lätt att ta med på resor (i packningen)
• Den ska designmässigt sticka ut från de andra resetidningarna.
• Den ska designmässigt testa någonting nytt.
• Den ska ge en fartfylld känsla.
• Den ska kombinera rörighet med struktur.

Målgrupp
• Lite vildare resenärer 20-35 år, lika delar killar som tjejer.
• De vill uppleva någonting nytt, annan kultur inte bara plats.
• De söker nya upplevelser.
• Reguljärresenären.
• Charterresenären som åker på temaresor.
• Backpackern.

Typ av reportage i tidningen
• Dagbok från en resenär i världen.
• Reportage om de mindre kända platserna vid ett resmål.
• Kulturbeskrivningar.
• Fördjupningar i städer gällandes olika kulturella delar.
• Reportage om populära resmål.
• Hur reser man och vad tar man med sig till olika destinationer.
• Temaartiklar som spänner sig över flera nummer.
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3.3 Använd programvara
• Adobe InDesign CS
• Adobe Illustrator CS
• Adobe Photoshop CS

3.4 Design

Fakta
Format: 210 x 270 mm
Satsyta: 176 x 224 mm
Bindning: Limbindning

Design
Tidningens format är 210 x 270 mm. Den är mindre än de existerande 
resetidningarna, tanken bakom det är att tidningen ska vara lätt att ta 
med på resor och vara lätt att packa ned i väskan. Dock gör detta lilla 
format att tidningen får svårt att synas i tidningsstället i butiken. För 
att kompensera för detta medföljer till varje butik en bit wellpapp som 
är vikt till en pall. Denna pall får tidningarna stå på i tidningsstället och 
kommer då upp en bit och blir mer synlig. 

Pappret i tidningen ska vara bestruket vilket ger bättre läsbarhet och 
framhöver bilderna. Pappret ska ha en matt yta för att inte störa läsbar-
heten och passar den ”skitiga” layouten. Omslaget ska vara glansigt för 
att framhäva omslagsbilden och de valda färgerna. Glansen får också 
tidningen att kännas finare.  

Den är indelad i ett sexspaltsystem som kan delas in i ett tre- eller 
tvåspaltssystem, dock används bara trespaltssytemets mått på 54 mm 
per spalt med 7 mm i spaltmellanrum. Anledningen till valet av 7 mm 
och inte något mindre har att göra med faktumet att plats behövdes för 
att kunna luta den första textkolumnen vid vissa artiklar. Även för att 
få plats med den grå tonplattan som kan placeras bakom den första text-
spalten.

När helsidesbilder och uppslagsbilder används placeras texten på vita 
tonplattor. Textens bredd följer spaltstorleken men placeringen av dessa 
läggs i förhållande till bilden och inte mallsystemet.

Den övre marginalen är 22 mm, undre 24 mm, inre 16 mm och yttre 
18 mm. Marginalerna valdes efter vad som var estetiskt och läsmässigt 
tilltalande. Hänsyn togs även till att få plats med de designelement som 
används.

För att poängtera artikelns slut används en ruta i 14 % gråton, defor-
merad i kanterna i likhet med bilderna. Denna fyrkant sätts 4 mm efter 
den sista punkten.

Alla artiklar får ett eget färgtema som används till ramar, stänk osv. 
Detta färgtema väljs ut genom att välja den färg som är den mest domine-
rande i den största bilden och sedan välja en andra färg som passar ihop 
med den förstvalda. Färgtemat ska ge en harmoni i bilden så det inte blir 
för många starka färger som drar till sig uppmärksamhet.
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Inspirationen till denna typ av design kommer ursprungligen från 
tidningar som brukar handla om extremsporter. Dessa tidningar brukar 
vara mer vågade när det gäller design.

Bildmanér
För att tidningen skulle få ett mer levande och annorlunda utseende i 
jämförelse med de andra tidningarna valdes det att lekas med bildernas 
form. Genom att lägga till extra ankarpunkter vid bildernas sidor och 
sedan förflyttat dem har bildernas fyrkanter deformerats till ett mer 
intressant utseende. Bilderna används både som helsides-, uppslagsbil-
der och mindre bilder. De mindre bilderna är både utfallande och icke 
utfallande. Vissa av de utfallande bilderna har fått en färgad ram för att 
layouten ska locka till mer intresse och för att det är en snygg dekor.

De bilder som ska användas ska vara en blandning av fart, miljö och 
kultur. Bilderna ska vara professionellt tagna med ett konstnärligt 
värde. De ska vara en blandning av Res och Escapes bildmanér men med 
tillkomsten av mer extravaganta bilder på grund av den nya tidningens 
målgrupp.

Dekor
För att få ett fartigt och uppseendeväckande utseende på tidningen 
används stänk som dekor på tidningssidorna. Detta stänk kan associeras 
till stänk av smuts som lerfläckar, bläck osv. Tanken är att stänket ska 
få tidningen att se annorlunda ut, väl använd och att den har varit ute 
och rest i världen. Grundfärgen på stänket är svart men den kombineras 
även med ytterliggare en färg som går i en av de färger artikelns färg-
tema har. Stänket är placerat så det inte stör texten på så vis att de går 
in i varandra. Texten kommer i första hand. 

Bakom huvudrubrikerna finns en skugga i 14% gråton som är satt i 
större teckengrad och är ofta vinklad ±3 grader åt något håll. 

Rutan runt ingressen är till för att poängtera ut ingressen. Den är ritad 
med en kritliknande penna i Illustrator för att få en touch av den rörighet 
som eftersträvas.  

På de stora bilderna har en vit taggig ram placerats runt den del av 
bilden som är mest uppseendeväckande. Som till exempel kryssningsfar-
tyget, snowboardåkaren och fallskärmshopparen. Den vita ramen är till 
för att skapa mer liv och fart i bilden och i artikeln. 
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Teckensnitt
Fyra stycken teckensnitt används i tidningen. Som huvudrubrik används 
”Rock It” på grund av att det är ett lite tuffare teckensnitt som ser sli-
tet och vågat ut. Det är det teckensnitt som mest präglar tidningens 
grafisk form. Man kan också få associationer till sten och sand från det. 
Storlekarna på rubrikerna varierar från artikel till artikel.

I ”Rock It” fanns det inte något å, ä eller ö. Dessa har skapats på egen 
hand. Å:ets ring består av prickarna från kolonets tecken, där den ena 
pricken har fått stansa ur den andra. De har sedan stansats ur ytterli-
gare med hjälp av det stänk vi använder i layouten för att det ska matcha 
resten av teckensnittet. Ä:et och Ö:ets prickar består av prickarna över 
stora och lilla i:et. Dessa har också blivit deformerad på samma sätt som 
Å:ets ring.

Som teckensnitt till mellanrubriker används ”Glypha Bold” i 8,5 pt. Till 
sidnumrering används ”Glypha Roman” i 8 pt. ”Glypha” är en mekan och 
har i och med det ett rätt tufft, kantigt och hårt utseende. 

Till brödtext i artiklar används ”Dante MT Regular” i 9 pt. Detta teck-
ensnitt upplevdes som mest läsvänligt och passade även ihop den den 
design vi eftersträvade. ”Dante MT Regular” används även till bylinen.

Till faktatexter används linjären ”Trade Gothic”. Både ”Light” och 
”Medium” skärningen används. Ingresser skrivs med ”Trade Gothic 
Medium” 8,5 pt. ”Trade Gothic Light” i 7 pt används på rubriknamnet 
som ligger bredvid sidnumret längst ned i kanterna på sidorna. Denna 
text är färgad i sidans dominerande färg för att inte sticka ut för mycket 
då vanlig svart blir för skarp. Bildtexterna har även den ”Trade Gothic 
Light” i 7 pt och är färgad efter antingen färgen på bildens ram eller om 
någon sådan inte existerar, efter någon dominerande färg från bilden. 
”Dante Mt” och ”Trade Gothic” valdes att användas just för att de är bra 
kontraster till varandra. De tillsammans med ”Glypha” ackompanjerar 
varandra mycket bra.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

AAO

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

aao

” Rock It ”

”Glypha”
ABCDEFGHIJK
LMNOPQSTUV
WXYZÅÄÖ

abcdefghijkl
mnopqrstuv
wxyzåäö
1234567890

Black  Roman

”Trade Gothic”
ABCDEFGHIJK
LMNOPQSTUV
WXYZÅÄÖ

abcdefghi jkl
mnopqrstuv
wxyzåäö

1234567890

Light  Medium  Bold

”Dante MT”
ABCDEFGHIJK
LMNOPQSTUV
WXYZÅÄÖ

abcdefghi jk l
mnopqrstuv
wxyzåäö
1234567890

Regular  Bold
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3.5 Tidningssidor

Framsida
Tidningens namn syns tydligt för att kunder ska få upp ögonen för den 
och för att stärka varumärket. Namnet är satt med typsnittet ”Rock It” i 
storleken 54 pt och har det aktuella numrets färg. Bredvid namnet finns 
streckkoden placerad för att den ska upplevas som ett med layouten och 
inte ta för mycket uppmärksamhet.

Framsidesbilden har en koppling till en av de artiklar som finns i num-
ret. Den ska vara i det bildmanér och förmedla den känsla som den nya 
tidningen eftersträvar. Genom en fin och intressant bild på framsidan 
ska denna locka kunderna till köp. Bildens kantighet vid rubriken åter-
finns i tidningen vid artiklar med helsidesbilder. Anledningen till detta 
är att tidningens namn framhävs och för att anspela på tidningens inre 
layout.

De flesta artiklarnas rubriker står på framsidan för att informera 
om vad tidningen handlar om i det aktuella numret och locka köpare. 
Rubrikerna är också de skrivna i ”Rock It” och är i olika storlekar. För 
att få rubrikerna att framhävas mer och inte försvinna in i bildens färger 
så har stänkfläckar lagts bakom dem. Fläckarna är i det aktuella num-
rets färg men med en genomskinlighet på 50 % för att inte ta för mycket 
uppmärksamhet.

Längst ned på sidan finns en bårder med den aktuella färgen och namn 
på de länder som tas upp i numret. Denna bårder gör att tidningen har 
en bas att stå på.

Den aktuella färgen som används i numret varieras med små nyans-
skillnader på de olika enheterna på framsidan. Exempelvis skiljer sig 
rubriken från bården med en liten färgvariation för att skapa ett djup i 
sidan.

På ryggen finns tidningens namn, aktuellt nummer och år. Istället för 
att skriva vilka artiklar eller länder som tas upp i det aktuella numret 
har ett citat från ledaren skrivits.

Innehållsförteckning 
Denna upptar ett uppslag med en världskarta som 
ligger lite förskjuten till höger över hela uppslaget. 
Ovanpå kartan finns bilder och tillhörande texter pla-
cerade. Dessa representerar artiklar som finns med i 
tidningen och deras placeringar på kartan indikerar i 
vilken del av världen de utspelar sig. Detta på grund 
av att det upplevs mer intresseväckande att kunna 
se vilka delar av världen som tidningen täcker. Det 
bör också anmärkas att Res och Allt om Resor har 
liknande lösningar.

Till vänster bredvid kartan finns en grå ruta och 
ovanliggande text. Här finns sådana artiklar som 
man inte kan placera till något speciellt land eller 
världsdel.
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Sidnumrena är svarta för återkommande artiklar och delar i tidningen 
medan nya artiklar är oranga, pga det aktuella numrets färg. Stänket 
som används på sidorna är huvudsakligen svart med vissa delar som är 
orange, igen pga det aktuella numrets färg.

Ledare
Ledaren delar sida med redaktionsrutan och layoutas efter trespaltssyste-
met. Avgränsningen mellan dem utgörs av en linje som är ritad i Illustrator 
med samma penna som rutorna kring ingressen. Redaktionsrutan inne-
håller information om vilka som arbetar med tidningen. Denna text är 
skriven i ”Trade Gothic Medium”, 8 pt. 

Rubriken till ledaren har satts längre ned än vad som sedan används 
i resterande av tidningen, anledningen till detta är för att göra en rolig 
ingång till tidningen. 

Motivet i bilden ska i varje nummer ha en anknytning till ledartexten 
och vara i ett fartigt manér för att ge en känsla av tuffhet då detta är 
ingången till tidningen. 

Ledaren skrivs av chefredaktören och för att göra den mer personlig så 
har dennes namnteckning satts längst ned på sidan. På detta sätt upp-
levs sidan som om den är skriven direkt till läsaren.

Frågor och svar
I den nydesignade tidningen bestäms det att tidningen ska innehålla en 
sida med frågor från läsarna. Den layoutas efter trespaltssystemet med 
text i det linjära teckensnittet och rubrik i det teckensnitt som används 
till mellanrubriker. En bild som hör till en fråga på sidan används för 
att väcka läsarens intresse, den följer layoutens mall och placeras som 
en utfallande bild i ett hörn. Inga fler färger används på sidan annat än 
på huvudrubriken och bildens ram som går i samma nyans som bilden. 
Längst ned på sidan finns en grå tonplatta med den bestämda gråtonen 
14 % med adressen till tidningen. Tonplattan gör att adressen står ut lite 
mer och är lätt att hitta på sidan.

Notiser
Nyheterna består av två sidor som följer 3-
spaltssystemet. De är notiser om vad som 
är aktuellt runt om i världen. För att de ska 
skilja sig mot artiklarna så skrivs texterna 
i ”Trade Gothic Medium”, 8 pt,  som är det 
linjära teckensnittet. Dess rubriker är skrivna 
i teckensnittet för mellanrubriker, ”Glypha 
Black”. Rubrikernas ord varierar i storlek för 
att få en mer lekfull och säregen känsla. 

Sidorna har en färgsymmetri dvs de bilder 
som används på sidorna går i samma färg. I 
detta fall har den blå nyansen valts till första 
sidan och den röda nyansen till den andra 
sidan. 
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Vissa notiser har valts att läggas på tonplattor istället för att ha en 
egen bild. För att veta var i världen innehållet i dessa notiser utspelar sig 
har landets eller den kända stadens namn satts med den feta varianten 
av ”Trade Gothic”. Tonplattorna ska passa in i sidans färgsymmetri. På 
den andra sidan som ska gå i rött har tonplattan valts att sättas till 14 % 
grå istället då det fortfarande håller symmetrin i balans. 

Vissa av bilderna utsmyckas av en ram som även den går åt det färg-
håll som bestämts.

Kryssa i Karibien
Här börjar artikeln med en uppslagsbild. 
Kryssningsfartyget som är den händelserika 
informationen i bilden har här nu fått den vita 
ramen runt sig som ska ge bilden en tuffare atti-
tyd. På denna sida kommer även den deformering 
vid rubriken fram som nämnts tidigare i texten 
om framsidan. 

För att visa att artikeln fortsätter på nästa 
uppslag används bakåtvända krokodilgap. Dessa 
är ritade i Illustrator med den penna som ingress 
och andra linjer ritats med. Då Illustrator använts 
har denna penna valts varje gång för att få ett 
återkommande utseende.

Den tredje sidan är layoutad efter trespalts-
systemet och har två bilder. Den mindre bilden 
är utfallande över en spalt och den andra är utfal-
lande och sträcker sig över två spalter. 

Skidåkning i Chile 
Artikeln börjar med en uppslagsbild där snow-
boardåkaren är inramad för att ge artikeln en 
mer actionfylld känsla.

Textblocken har valts att läggas på en vit 
platta direkt på uppslagsbilden. Detta ger ett 
roligare och ett lite tuffare utseende. Spalterna är 
fortfarande lika stora som de ska vara i trespalts-
systemet men de är placerade på sidan efter det 
som tycks vara snyggt och passande. De vita plat-
torna under gör att kolumnbredden blir större 
och tar mer plats vilket resulterar i att det behövs 
mer utrymme. Den första spalten är vriden i tre 
grader för att göra sidan ännu mer intressant och 
få ett tuffare utseende.
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Fortsättningen på artikeln är en hel sida med fakta om fyra skidorter. 
Det finns en karta över var i världen artikeln utspelar sig och en enkel 
karta över Chile. De platser som är viktiga är utmärkta med en stänk-
fläck i det aktuella numrets färg. Ovanpå dessa står en siffra skrivet i 
”Glypha Bold” 24 pt. Vid sidan och under kartorna återfinns siffrorna i en 
ton som passar bra ihop med sidornas färgtema. Bakom sifforna finns en 
grå skugga. Själv informationen är skriven i ”Dante MT” 8,5 pt på grund 
av att det är mycket text.

Actionfyllda Malaysia 
Denna artikel sträcker sig över tre sidor och handlar om de actionfyllda 
äventyr man kan uppleva i Malaysia. 

Första sidan består av en helsidesbild som är en mycket stark bild med 
den stora kontrasten mellan den mörka himlen och skyskrapan samt 
fallskärmshopparen som går i grönt. Bilden skapar intresse och följer 
artikelns rubrik och innehåll mycket väl, vilket gör den till en bra ingång 
till artikeln. Fallskärmshopparen som är det artikeln handlar om har fått 
den taggiga ramen runt sig. Denna ram hjälper till att skapa en ännu 
större kontrast mellan det mörka och det färgade.

Även här finns de krokodilgap som visar att artikeln fortsätter på 
nästa sida, valda i en passande färg.

På andra uppslaget följs 3-spaltssystemet och 
en utfallande bild på både vänster och höger sida 
används som sträcker sig över två spalters bredd. 
Dessa bilder väljs ut så de ackompanjerar varan-
dra bra med färgerna. Stänket går i färgtemat på 
uppslaget och används här både i svart, grönt och 
mörkgult.

Det finns en liten faktadel med tillhörande 
karta över var i världen artikeln utspelar sig och 
en enkel karta över Malaysia. Själva informatio-
nen är skriven i ”Trade Gothic Medium” 8,5 pt på 
grund av att det är lite text. Den är i övrigt lik 
faktadelen som finns med i ”skidåkning i Chile”. 
Färgerna har dock anpassats efter denna artikels 
färgtema.
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San Fransisco i taxi
Det här är den artikel som återkommer i tidningen i varje nummer. En 
backpacker som är ute i världen och reser berättar någonting från sin 
resa.

Artikeln har en helsidesbild med textblocken placerade på vita plattor 
direkt på bilden. Trespaltssystemet följs men orsaken till att de bara är 
två kolumner har nämnts tidigare i rapporten. 

Sidans återkommande rubrik ”ute i världen” har en blå färg medan 
artikelns rubrik är svart. Anledningen är att man ska skilja dessa rub-
riker åt och känna igen sidans rubrik (innebörd) i de nästkommande 
numrena.

Nästa nummer
Här finns i likhet med många av artiklarna en helsidesbild med defor-
mering för rubriken och en ram på ingressen där informationen om när 
nästa nummer kommer ut har placerats.

Ovanpå helsidesbilden finns småbilder med tillhörande text place-
rade. Dessa är i likhet med kryssningsfartyget, snowboardåkaren och 
fallskärmshopparen omgivna av en vit taggig ram för att särskilja dem 
från bakgrunden. Rubrikerna är i likhet med nyhetssidorna satta i olika 
grader i ”Glypha Black” i varierande grader medan texten är satt i ”Trade 
Gothic Medium” i 9 pt.

Annonser
Vid utformingen av tidningens översiktliga struktur så har hänsyn tagits 
för annonsers placeringar. 
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4. Diskussion

Åsikter om Sveriges resetidningar

Vagabond
Bläddrar man i tidningen kan man få ett intryck av rörighet men den 
har samtidigt struktur. En strukturerad rörighet. Det är olika sorters 
reportage och artiklar som tar upp olika ämnen så det finns innehåll 
som intresserar olika sorters människor. Det är inte bara ren fakta utan 
snarare berättelser. Alla artiklar handlar också huvudsaken om platser 
och resmål. Allt detta gör att tidningen kan ses som en ren resetidning 
istället för ett magasin.

Faktadelen kommer alltid direkt efter huvudartikeln och är en helsida 
stor. Sidan är tydligt utmarkerad och strukturerat uppbyggd. Det är 
mycket bra att tydligheten är klar eftersom detta avsnitt säkerligen är 
uppskattat av tidningens läsare.

Allt om Resor
Det känns inte som om omslagsbilden, vilken är utfallande, hör samman 
med någon speciell artikel utan upplevs snarare vara vald enbart för att 
ge reskänslor. Dock finns det för mycket information i bilden som gör att 
den blir rörig och man tappar en del av reskänslan.
 Innehållsförteckningen känns både rörig och hoptryckt då det är 
många bilder, både i rutsystemet och frilagda tillsammans, och många 
rubriker. Rubrikerna har också informationstext och allt är skrivet i liten 
teckengrad vilket gör att det känns ännu mer inklämt på sidan. Det är 
mycket information som ska tas in på en och samma sida. Ledaren känns 
och verkar vara skriven i olika delar då de har blandat stycken och indrag 
och har en ingång på varje stycke med kapitäler. 
 Sidan ”Resmål” som innehåller världskartan är inte alls så utstickande 
som man skulle vilja. Den är nog tänkt att vara intresseväckande men 
utförandet av den har snarare gjort att man blir ointresserad. Den känns 
mer som en annons och det är lätt att man bläddrar förbi den.

Vid artiklar som börjar med ett uppslag är det svårt att förstå att de 
två sidorna hör ihop. Detta händer på grund av att man på vardera sida 
har lagt var sin väldigt dominerande bild med tillhörande lika domine-
rande text. Istället för att samspela slår de ut varandra. Se Allt om Resor 
(nr 2 2005) sidorna 16-17 och sidorna 32-33.
 I helhet känns Allt om Resor rörig men ändå är det Sveriges mest lästa 
resetidning. Varför kan man undra? Det känns dock som om tidningen 
tar upp alla sidor av ett resmål eller allmän fakta som man som turist bör 
veta, både det positiva och negativa. Här blir man inte dirigerad till en 
viss syn eller känsla utan uppfattas vara neutral. Man kan då förstå var-
för Allt om Resor är så populär bland folket eftersom man som intresserad 
turist vill veta så mycket som möjligt om sitt resmål. Tidningens innehåll 
går före tidningens design. Dessutom är många rubriker på framsidan 
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inte bara negativt då man som kund kan uppleva att man får mer för 
pengarna. (Jais-Nielsen, Eva (2004), Tidskriftsdesign, "2.Puffarna" s.30)

Res
I Res satsar man på att använda många stora och vackra bilder i sin 
layout tillsammans med många vita ytor. Det leder till att man upplever 
ett lugn då man bläddrar i tidningen. Bilderna är fina och stämningsfulla 
och ackompanjeras bra med de diskreta teckensnitt som valts att använ-
das. Dock är det nya kursiva teckensnittet man använder snyggt men 
problematiskt att läsa. 

Res har samlat all informationsfakta om resmålen i en egen del längre 
bak i tidningen. Detta är lätt förvirrande då man läser en artikel och 
letar efter snabbfaktan i angränsning till artikeln och man måste läsa 
sig till att den finns längre bak. Men är man en trogen läsare vet man att 
faktadelen är längre bak och kan då hitta det man letar efter fortare. Det 
är även praktiskt att ha faktan samlad om läsaren enbart är intresserad 
av denna.  

En förvirrande och problematisk detalj är att rubriker i innehållsför-
teckningen inte stämmer överens med de som står i artikeln.  Inte heller  
stämmer de beskrivande texterna på framsidan alltid överens med det 
som skrivs i innehållsförteckningen eller vid artikeln. Man får förlita sig 
på det sidnummer som anges. 

Själva innehållsförteckningen är liten och svårläst vilket man kan 
tycka att de kan göra bättre då de håller hårt på designen. 

De lyckas med att nå sin målgrupp plus de som tycker om väldesignade 
tidningar.

Escape 360°
Vid första anblicken av tidningen Escape 360°så gav den en känsla av att 
vara amerikansk. Det gjorde den på grund av dess stora vita engelska 
logotyp påminner om de amerikanska modetidningarnas logotyper och 
det är även det första man uppmärksammar när man tittar på tidningen. 
Det tunna linjära teckensnittet som också känns vara typiskt för ameri-
kansk design. Detta är inget negativt då tidningen står ut jämfört med 
de andra resetidningarna. Vi tycker att Escape 360° har lyckats att slå 
sig fram, då både framsida och innehåll känns bra och påminner inte om 
någon annan resetidning i Sverige. Tidningen i helhet känns mer som ett 
livsstilsmagasin än en resetidning.

Ledaren känns inklämd eftersom den ligger mellan två annonser. Den 
har heller ingen rubrik vilket gör att den inte känns fullständig, man kan 
tro att det är en fortsättning från föregående uppslag. Men eftersom det 
finns en tydlig bild på chefsredaktören och en namnteckning längst ner 
gör att man förstår att det är en ledare ändå.

Det som gör att tidningen känns exklusiv är omslagsbildens paradi-
santydning och att det finns flera sidor med mode och annonser för dyra 
smycken med mera. Bilderna håller en hög kvalitet och passar den dröm-
mande känsla tidningen vill medla. Men då de ofta kommer från bildby-
råer är det lätt att de kan vara lite missvisande.
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Brödtexten skiftar i storlek vilket gör att tidningen känns obalanserad. 
Eftersom Escape 360° bara har gett ut ett nummer av sin tidning så vet 
man inte vad som kommer vara konsekvent i de kommande numren. I 
detta nummer var den största artikelns brödtext i en väldigt liten teck-
engrad. Den kan ses som lite för liten men är ändå den text som känns 
mest lyxig på grund av luftigheten. Vid namn i artiklarna tycker vi att de 
ska hålla sig till den kursiva stilen då det upplevs mycket finare. 

Redaktionsrutan känns sämre layoutad än resten av tidningen så den 
borde de se över och få den enhetlig med resten av tidningen. Som den är 
idag med allting centrerat upplevs den väldigt tråkig.

Deras användning av longitud och latitud för att beskriva den aktuella 
platsen känns onödig och upplevs inte passa in men idén i sig är rolig.

Nya tidningen Voyage
Uppgiften var att skapa en tidning med en nytänkande design och testa 
designformer som inte använts inom denna tidningsgenre tidigare.

Att göra en tidning i Voyage anda kan vara en bra sak i dagens läge då 
det är en trend i att ha attityd och att vara egen. Eftersom trender styr 
massorna leder det till att fler människor får upp ögonen för tidningen. 
(Jais-Nielsen, Eva (2004), Tidskriftsdesign, "6. Vad är en bra layout" 
s.291)

Huruvida tidningen skulle sälja bra i verkligheten är svårt att avgöra. 
Med tanke på att Allt om Resor är Sveriges största resetidning samtidigt 
som vi inte anser att den är speciellt snygg så skapas en intressant mot-
sägelse.
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5. Slutsats
Genom vår studie av Sveriges resetidningar har vi fått en vidare inblick i 
utseendet av dessa. Studien lärde oss den avsnittsindelning som är vanlig 
i dessa tidningar. En indelning som kan tänkas vara vanlig även bland 
andra tidningar. Indelningen består av en inledning med innehållsför-
teckning och ledare. Därefter kommer nyhetssidor som vanligtvis består 
av notiser om nyheter och tips. Efter notiserna kommer tidningens repor-
tage och det är dessa som är grundstommen för varje nummer. I slutet 
av tidningen finns vanligtvis en sida med information om reportagen i 
det kommande numret. Utöver denna översiktliga indelning finns även 
mindre delar som kan vara specifika just för en tidning. Men den grund-
läggande strukturen består.

Sveriges resetidningar ser olika ut i jämförelse med varandra. I alla 
fall när man studerar dem sinsemellan. Men om man kommer förbi detta 
stadium av första observation så upplever man att skillnaderna inte är 
alltför radikala. Man kan göra en layout på en miljon olika sätt men det 
är svårt att göra en som är minnesvärd. Anledningen till detta är att 
vanliga textblock alltid används och att vanliga raka rektangulära bilder 
återkommer i varje tidning. Man måste som layoutare i dessa tidningar 
förlita sig på placeringen av texten och bilden i relation till varandra till-
sammans med valet av teckensnitt och bildmotiv för att sticka ut. Men är 
det nog? I och med målsättningen att göra en resetidning som ska sticka 
ut bland de andra tidningarna har dessa ovanstående metoder upplevts 
ofullständiga. Med detta i åtanke har vi i vårt framtagna tidningsförslag  
Voyage lutat textblock och gjort bilder taggiga för att bryta mot den van-
liga trenden.

Den färgsättning som används är också en aspekt att ha i åtanke. 
Resetidningar i Sverige  har valt att inte använda alltför säregna färger i 
sin layout eller på framsidan. I Voyage används för varje nummer en spe-
cifik färg på omslaget som är färgmatchat med framsidebilden. Genom 
användningen av en sådan färg kan man lättare profilera sig i tidnings-
stället till följd av att framsidan syns mer.

De existerande resetidningarna är alla uppbyggda på ett strukturerat 
vis, vissa rörigare än andra. Med den nya tidningen Voyage valdes att 
skapa en layout som medvetet är tänkt att vara rörig, fast en harmonise-
rande rörighet. Under rörigheten finns ändå en underliggande struktur 
som håller uppslagen samman. De andra tidningarna skapar en rörig-
het genom varierande layout av bilder och text. Voyage skapar rörighet 
genom dekorativa element som exempelvis lutande textblock och splat-
ter, vilket är återkommande i tidningen. Saker som är återkommande, 
upplevs vara genomtänkta och ha en mening.

I och med att Voyages målgrupp varit mer specificerad än de andra 
resetidningarnas har arbetet varit lättare. Man har kunnat koncentrera 
sig på vissa designmoment som man kan anta kommer att fungera på just 
denna målgrupp.

Uppgiften var att skapa en nytänkande design på en resetidning och 
det är precis vad vi har gjort.
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6. Slutord
Att jämföra tidningar med varandra och försöka sammanfatta dess utse-
ende är ingen lätt uppgift. Eftersom tidningarna innehåller så många 
olika delar blir helhetsbilden svår att förklara. På grund av att denna 
rapport beskriver tidningarna sida för sida kan den upplevas svårläst. 
Men denna process har under arbetets gång varit lärorik då man upp-
märksammat detaljer som annars skulle glömmas bort till fördel för 
helhetsbilden.

Gällande den information vi fått från tidningarna har alla svarat på 
våra frågor förutom Escape trots upprepade försök att kontakta dem. 
Detta förklarar varför vi inte kunnat identifiera vilka teckensnitt de 
använder.
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