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Sammanfattning
Detta examensarbete innefattar en teoretisk och praktisk del om tidskriftsdesign. Litteratur inom tid-
skriftsdesign och typografi har studerats för att sedan praktisk tillämpats i en redesign av hårdrocks-
tidskriften Close-Up Magazine (CUM), i samarbete med dess redaktion. 

Design av tidskrifter bör ses som mer än att bara ändra den grafiska formen. Även den redaktionella 
idén, dvs. innehållet, bör ifrågasättas och eventuellt utvecklas. Det är dock viktigt att bevara tidskrif-
tens ”själ” oavsett redesignens omfattning. 

Målet med examensarbetet var att skapa en identitet som särskiljer CUM från konkurrerande tid-
skrifter samt uppfyller målgruppens krav. Detta för att skapa en design som fungerar kommersiellt. 
Den ska även upplevas som lättläst och vara möjlig att producera med samma redaktionella förutsätt-
ningar och resurser som nu.

Arbetet inleddes med en läsarundersökning, där 113 svar inkom, samt en analys av CUM och dess 
konkurrenter. Resultatet av dessa studerades och utifrån detta skapades riktlinjer för den nya desig-
nen. Designen arbetades sedan fram tills formen följde riktlinjerna och kommunicerade den redaktio-
nella idén.

Resultatet av examensarbetet är ett förslag på en ny design av CUM i form av en ”dummy” som inne-
håller de väsentliga delarna av tidskriften samt tillhörande kommentarer. Redesignen kommer pre-
senteras för CUMs redaktion, och det återstår att se om de kommer ta till sig föreslagna förändringar. 
Förhoppningsvis kommer de åtminstone dra nytta av vissa av slutsatserna i arbetet.
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Summary
This degree project contains a theoretical and a practical overview regarding magazine design. Magazine 
design and typography literature has been studied and these learning’s have been put into practice on 
the hard rock magazine ”Close-Up Magazine (CUM)”, in collaboration with its editors. Magazine design 
should be viewed upon as more than just making changes to the graphic appearance. Also the editorial 
idea, i.e. the content, should be questioned and possibly developed. Keeping this in mind, it is very 
important that the soul of the magazine is still maintained, regardless of the extent of the redesign.  

This projects goal was to create an identity that separates CUM from competitor magazines and 
satisfies the target groups demands. This is done to create a design that will work commercially. It 
should also be experienced as easy to read and be possible to produce with the same editorial prerequi-
sites and resources as are currently in place. As a starting point for the redesign, an analysis of CUM 
and its competitors was made. A readers poll was also executed and 113 answers were received.  The 
answers from the readers poll were reviewed and guidelines for the new design were created using this 
new found information.

This project has resulted in the proposal of a new design for CUM as a template containing the essen-
tial parts of the magazine and corresponding comments.  The new design will be presented to CUM 
editors and it is yet to be seen if they will embrace the proposed changes. Hopefully they will find at 
least some of  the projects conclusions helpful.
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1 Inledning
Enligt branschorganisationen Sveriges Tidskrifter har antalet tidskrifter 
ökat med cirka 40 procent under de tio senaste åren. Bara under 2003 
lanserades ett 40-tal nya tidskrifter. Detta medför stora krav på designen 
som måste tillfredsställa målgruppen och skilja sig från konkurrenterna 
för att skapa en trogen läsarkrets. Designen av tidskriften är en viktig 
aspekt för att den ska kunna överleva på marknaden. (Jansson, P. 2004-
02-24.)

Detta examensarbete inom tidskriftsdesign resulterade i en redesign av 
Close-Up Magazine (nedan även kallad CUM). Valet av CUM baserades 
på det faktum att den med sitt fanzineursprung saknar en utformning 
baserad på fakta om målgrupp och design. CUM har en fungerande och 
konsekvent design men den saknar medvetenhet och målsättning. 

1.1 Bakgrund – Close-Up Magazine
Close-Up Magazine är en hårdrockstidskrift som startades 1991 av 
Robban Becirovic som fortfarande är chefredaktör. Från början var Close-
Up Magazine snarare ett fanzine, det vill säga en lågbudgettidskrift 
skapad av fans för fans, men den växte snabbt och har nu en upplaga 
på cirka 15 000 exemplar och trycks helt i fyrfärg. Den utkommer åtta 
gånger per år och sidantalet varierar mellan 84 och 116 sidor. Tidskriften 
distribueras i Sverige, Norge, Danmark och Finland och säljs som lös-
nummer hos de flesta tidskriftshandlare. Den kostar i dagsläget 59 kr. 
Prenumeranter får även en musik-CD med varje nummer. (Close-Up 
Magazine – Redaktionen., Jansson, P. 2004-02-24.)

För mer information, läs designanalysen på sidan 22.

1.2 Syfte
Examensarbetet syftar till att genom fördjupning i ämnet skapa en ny 
design, innefattande struktur, layout, logotyp, vinjetter samt bildmanér, 
för tidskriften Close-Up Magazine. Resultatet ska presenteras i form av 
en dummy.

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att skapa en identitet som särskiljer Close-
Up Magazine från konkurrerande tidskrifter samt uppfyller målgruppens 
krav. Detta för att skapa en design som fungerar kommersiellt. Den ska 
även upplevas som lättläst och vara möjlig att producera med samma 
redaktionella förutsättningar och resurser som nu. 

1.4 Metod
Litteratur i ämnena tidskriftsformgivning och typografi samt för arbe-
tet intressanta tidskrifter studerades. En designanalys av Close-Up 
Magazine och de konkurrerande tidskrifterna på den svenska marknaden  
genomfördes. Genom kontakt med tidskriftens redaktion inhämtas texter 
och bilder från aktuella utgåvor i form av PDF:er, deras krav på utform-
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ning samt information om tidskriftens målgrupp. 
En läsarundersökning angående CUMs design skickades till läsare på 

CUMs mailinglista för att sedan sammanställas och utvärderas.
Skisser och testdokument skapades och utvärderades kontinuerligt i 

samråd med redaktionen, handledare och eventuell testpanel. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet innefattar ej skapandet av en detaljerad mall eftersom 
den nya designen troligtvis inte kommer att användas. Arbetet innehål-
ler däremot redesign på de viktigaste delarna i tidskriften samt kommen-
tarer och tankar om dessa.
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2. Litteraturstudier – Tidskriftsdesign 

2.1 Definition av begreppen tidskrift och magasin
Som en utgångspunkt för litteraturstudierna definieras begreppen tid-
skrift och magasin. Tidskrift används genomgående i rapporten.

2.1.1 Tidskrift
Definition: ”Periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen 
genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dags-
nyheter utan fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse. Titlarna för-
delar sig över ett 20-tal ämneskategorier som täcker ett brett spektrum, 
från konst, musik, teater och film till teknik, ekonomi och kommunika-
tion.” (Nationalencyklopedin, NE, online februari 2004)

Tidskriften skiljer sig även från dagstidningen i avseendet att den 
vänder sig till en speciell grupp av läsare med ett visst kön eller ett visst 
intresse, istället för att ha allmäninriktat innehåll och vara geografiskt 
uppdelad. Möjligheten till fördjupning i artiklarna är också större för tid-
skrifter då de har glesare utgivning. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 10)

2.1.2 Magasin
Definition: ”En i flera språk använd benämning på tidskrifter, vanligen 
med varierat innehåll. I Storbritannien grundades 1731 The Gentleman’s 
Magazine, en tidig representant för tidskrifter med ’magasin’ i namnet 
som kom att bli tongivande. Det var dock framför allt från 1800-talet som 
ordet blev vanligt tidskriftsnamn. I dag används det ofta om illustrerade 
tidskrifter med ett speciellt, glansigt, papper.” (Nationalencyklopedin, 
NE, online februari 2004)

Typiskt för magasin är att de är tjocka, ofta över 100 sidor. Ryggen är 
limbunden och de ges ut månadsvis. Användandet av mycket bilder och 
glansigt papper är andra karaktärsdrag. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 11)

2.2 Struktur
De flesta tidskrifterna använder sig av en struktur där tidskriftens olika 
delar har fasta placeringar. Detta gör det lättare för läsaren att hitta i 
tidskriften och skapar, om det är väl gjort, en tydlig och bra sammanhål-
len tidskrift.

En på senare tid vanlig modell är att dela in tidskriften i tre delar, den 
första sektionen brukar då bestå av annonser och små fasta avdelningar 
som innehållsförteckning, notiser, krönikor m.m. Andra sektionen består 
vanligtvis av längre texter så som reportage, intervjuer och bildreportage. 
Den sista och tredje sektionen liknar den första och består t.ex. av annon-
ser, recensioner, tävlingar och liknande.

Denna modell härstammar delvis ur behovet att kunna hantera stora 
annonsvolymer. Annonsörerna vill helst att annonserna ska vara place-
rade långt fram eller långt bak i tidningen, därför är det en fördel att ha 
kortare artiklar i dessa delar. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 16-17)
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2.2.1 Omslaget
Ett bra omslag är av yttersta vikt. Det finns ofta en uppsjö av titlar i 
tidskriftshyllan i butiken och de smälter gärna ihop till en enda stor 
helhet. Undersökningar visar att en tidskrift i en välsorterad butik bara 
har några sekunder på sig att få en potentiell köpare att stanna upp och 
intressera sig för tidskriften. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 18-25)

Att göra ett fungerande omslag är en balansakt mellan överraskning och 
igenkänning. Den som köper en tidskrift förväntar sig att hitta någonting 
nytt i den. Omslaget måste också kännas nytt men samtidigt vara bekant 
nog för att lätt kunna kännas igen i tidskriftshyllan. Detta kan begränsa 
variationsmöjligheterna men det finns alltid något element i omslaget 
som kan variera: typografin, fotografierna eller illustrationerna. 

När läsaren sedan valt att titta vidare i tidskriften är det viktigt att 
innehållet motsvarar de förväntningar som omslaget givit. (Moser, H., 
Moser, I. 2003. s. 46)

2.2.1.2 Fotografiska omslag   
För att få uppmärksamhet används bilder, oftast i form av fotogra-
fier, men ibland också teckningar. Omslagen speglar tidskrifternas olika 
ämnen och stilar, men människan är nästan alltid med för att väcka 
intresse. Som mest tilldragande är ansikten och som starkast blir det när  
ögonkontakt skapas med läsaren, magasinstrateger använder naturligt-
vis detta till fullo. 

Människor används på omslagen till i stort sett alla mode- och livsstils-
tidskrifter samt en hel del facktidskrifter. När det gäller facktidskrifter 
används människor på omslaget när det är relevant med tanke på inne-
hållet. (Moser, H. & Moser, I. 2003. s. 60)

2.2.1.3 Illustrerade omslag
Denna typ av omslag kan med fördel användas vid de tillfällen då ämnet 
inte kan illustreras med ett fotografi. Det är även ett bra sätt att sär-
skilja sig på i tidningshyllan då många tidskriftsmakare anser att denna 
typ av omslag inte tilltalar läsaren lika mycket som t.ex. ett fotografiskt 
omslag.

Illustrerade omslag används liksom de typografiska främst av design- 
och kulturellt inriktade tidskrifter. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 43)

2.2.1.4 Typografiska omslag
Omslaget behöver nödvändigtvis inte innehålla ett fotografi. Helt typo-
grafiska omslag förekommer också, dock inte alls i samma utsträckning.

Det finns en stor spännvidd av alternativ för denna typen av omslag, 
från rent dekorativa till mera läsvänliga eller återhållsamma varianter. 
Kulturellt inriktade tidskrifter kan t.ex. använda typografiska omslag för 
att ge ett intellektuellt och sofistikerat intryck. Tekniktidskrifter använ-
der ibland typografiska omslag, men då mer för att få in så mycket om 
innehållet som möjligt, utan någon typografisk finess. (Jais-Nielsen, E. 
2004. s. 43)
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2.2.1.5 Grafiska omslag
Ett grafiskt omslag kännetecknas av kontrastrikhet, enkelhet och tydliga 
linjer. Till grund kan t.ex. ett fotografi eller en teckning ligga. (Jais-
Nielsen, E. 2004. s. 44)

2.2.2 Innehållsförteckning
Det är viktigt att innehållsförteckningen speglar tidskriftens karaktär då 
det oftast är det första läsaren möts av efter att ha sett omslaget. (Jais-
Nielsen, E. 2004. s. 52)

Innehållsförteckningen används på två olika sätt; köpare och annonsö-
rer använder den för att snabbt kunna se vad tidskriften verkligen inne-
håller och läsarna använder den för att snabbt hitta olika artiklar.

Ur ett kommersiellt perspektiv är det alltså viktigt att innehållsför-
teckningen lever upp till det omslaget lovar och gärna presenterar ännu 
fler ”godsaker” ur innehållet. (White, J.V., 2003. s. 189)

Formen bör styras av funktionen, en tidskrift där läsarna väljer vilka 
artiklar de vill läsa kommer ha en annorlunda design av innehållsför-
teckningen jämfört med en där läsaren bläddrar tills något av intresse 
dyker upp. (Moser, H., Moser, I. 2003. s. 156)

Sidan kan ha olika struktur, antingen sätts artiklarna i den ordning 
de kommer eller så sorteras de tematiskt i olika delar med avdelningens 
namn som rubrik. Att ordna innehållsförteckningen efter tidskriftens 
struktur framhålls ofta som det bästa alternativet.

I månadstidskrifter tar ofta innehållsförteckningen upp två sidor 
medan den i veckotidskrifter ofta endast upptar en sida som den delar 
med förord och kanske redaktionsruta. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 54)

Innehållsförteckningen brukar ligga på sidan tre eller fem och bör vara 
placerad på samma sida i varje nummer. Om innehållsförteckningen upp-
tar två sidor så är det bra om den antingen ligger på ett uppslag eller på 
två högersidor med tydlig samhörighet. (White, J.V., 2003. s. 182)

2.2.3 Medverkanderuta, Redaktionsruta och ledare/förord
Medverkanderuta, redaktionsruta och ledare/förord brukar oftast ligga 
tillsammans med innehållsförteckningen, undantaget redaktionsrutan 
som även kan placeras i slutet av tidskriften.

Många tidskrifter har en ledare eller ett förord som vanligtvis skrivs 
av chefredaktören. En ledare innehåller skribentens eller tidskriftens  
politiska åsikter medan ett förord främst brukar behandla innehållet i 
numret. Sammanblandningar av dessa kan också förekomma och rubri-
ken ”ledare” används ibland även om texten snarare är ett förord. (Jais-
Nielsen, E. 2004. s. 55)

Grafiskt består ledarsidan/förorden ofta av en eller två spalter, bild 
eller illustration på skribenten, rubrik och ofta en signatur.

2.2.4 Plock- och produktsidor
Plock och produktsidor placeras oftast i början eller slutet av tidskrifter 
och innehåller små notiser, citat och bilder resp. produkter.

Produktsidor är redaktionella sidor om nya produkter som passar tid-
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skriftens målgrupp. Dessa sidor beskrivs ofta som ett strukturerat myl-
ler. För att bidra till ordningen brukar produkterna ofta ha något gemen-
samt, som t.ex. gröna kläder, om det nu skulle vara på modet. Vanliga 
vinjetter brukar vara ”Nyheter”, ”Mosaik” osv. 

Produktsidor kan ibland vara så kallade advertorials, ordet är en sam-
manslagning av orden advert och editorial, och syftar på sidor som är 
beställda av en annonsör men gjorda av redaktionen i samma manér som 
resten av tidskriften. Detta har länge varit vanligt i amerikanska livs-
stilsmagasin. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 56)

2.2.5 Krönikor
Krönikor är ungefär samma sak som en ledare med den skillnaden att 
krönikörerna är självständiga gentemot tidskriften och deras åsikter 
behöver således inte nödvändigtvis vara i linje med tidskriftens inrikt-
ning i övrigt. (Moser, H., Moser, I. 2003. s. 168) 

Krönikan påminner även i designen om en ledare.

2.2.6 Nyhetssidor
Nyhetssidor brukar ofta placeras i den främre sektionen av tidskriften, 
de kännetecknas av tät layout, färre och ofta små bilder samt att de är 
okomplicerade och rakt på sak. Ofta ryms mer än en artikel på varje sida. 
I somliga tidskrifter blir nyheterna notiser på plock eller produktsidorna. 
(Jais-Nielsen, E. 2004. s. 59)

2.2.7 Avdelningsstarter
Ibland krävs det tydliga avgränsningar av sektionerna i en tidskrift, det 
är vanligt i tjocka livsstilsmagasin. En avdelningsstart brukar se ut som 
ett omslag med stor bild eller kraftig typografi. Det är också vanligt att 
en vinjett håller ihop sidorna och då finns med i någon form på pseudo-
omslaget. Ibland förekommer till och med egna innehållsförteckningar 
för sektionerna. 

2.2.8 Featureartiklar
Formen på featureartiklar brukar antingen ha samma teckensnitt och 
form som tidskriftens övriga delar fast använt på ett annat sätt för att 
skapa ett mer storslaget intryck, eller en mycket friare typografisk eller 
formmässig stil byggd på artikels innehåll. I bästa fall ger den friare 
designen en extra dimension till artikeln och tolkar dess ämne på sitt 
eget sätt samt skapar associationer och nyfikenhet. 

Det är i vissa tidningar vanligt att anspela på låttexter samt film- och 
boktitlar i rubrikerna men det kan lätt bli klumpigt och krystat. (Moser, 
H., Moser, I. 2003. s. 108) 

Startuppslaget för en featureartikel brukar bestå av en stor bild, rub-
rik, ingress, byline och ofta början på brödtexten. För att inte artikelstar-
ten ska tolkas som annons bör cirka tre till fyra av elementen vara med.

En featureartikel flödar ofta över ett flertal sidor, har färre spalter jäm-
fört med resten av tidskriften och brödtexten är ofta satt med en antikva. 
Den  brukar vara ett bildreportage, en intervju, ett reportage eller en 
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essä. Förutom featureartikeln finns ofta flera liknande artiklar i samma 
tidskrift med liknande design. 

2.2.9 Recensioner
Recensionssidor har ofta många spalter, små bilder på det som recense-
ras och ibland någon form av visuellt betygsystem. 

2.3 Layout
En bra layot ska organisera och orientera och samtidigt dra till sig upp-
märksamhet. Liksom när det gäller typografin kan man tala om kommu-
nikativ respektive expressiv formgivning. 

Kommunikativ design kan också kallas funktionell eller anonym. 
Enligt  den skolan är designen bara ett verktyg för att göra innehållet så 
lättförståligt och tydligt som möjligt.

 Expressiv design beskrivs som synlig, aktiv och emotionell. Själva 
designen i sig har ett budskap som överskuggar textens. Den kan på sitt 
sätt vara funktionell genom att skapa uppmärksamhet och fånga in läsa-
ren. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 229)

Eftersom det är omöjligt att kombinera maximal expressivitet och 
maximal kommunikation gäller det att hitta den kombination som passar 
just den tidskrift som ska formges.

2.3.1 Exponering
De mest värdefulla delarna av ett uppslag är sidornas yttre del, speciellt 
högst upp. Det är de delarna som exponeras mest så det är viktigt att 
de innehåller något som skapar intresse för vidare läsning. De delar av 
sidorna som exponeras minst är följdaktligen längst ner och längst in. 
(White, J.V., 2003. s. 5)

2.3.2 Organisering
En text kommer oftast bäst till sin rätt med så få avbrott som möjligt. 
Utspridda bilder, citat och rubriker i en text kan försvåra läsningen. Om 
en text kräver många småbilder bör dess organiseras på ett ordnat sätt i 
en spalt eller sidans över eller underkant. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 292)

2.3.3 Luft
Luften i en layout är ett av de viktigaste elementen och det är därmed 
viktigt att kunna hantera den. Den finns redan där och reduceras i mängd 
beroende på hur många element som placeras på sidan. Rätt mängd runt 
spalter ger lagom långa rader. Rätt mängd mellan bokstäver, ord och 
rader ger en behaglig läsupplevelse.

Luft kan också användas till att få fram olika känslor. Mycket luft ger 
intryck av stillhet, exklusivitet, kvalitet men även renhet eller ensamhet. 
(Jais-Nielsen, E. 2004. s. 296)

2.3.4 Avstånd
Det måste synas vilken bild som bildtexten tillhör, vilka spalter med text 
som hör ihop. Det bästa sättet att tydliggöra detta är att utnyttja fysisk 
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närhet och gruppering. Rubriken, bylinen och ingressen typograferas 
med lämplig mängd luft emellan och bildar en grupp.

2.3.5 Enhetlighet
Det är viktigt att enhetlighet råder i layouten. Precis som vissa smaker 
eller färger passar mindre bra tillsammans kan t.ex. två olika bildmanér 
placerade i samma artikel ge ett splittrat intryck. En text som typografe-
rats med för många olika teckensnitt upplevs också oftast som oenhetlig. 
En bra regel är att inte använda mer än tre olika teckensnitt i en kom-
position.  

Naturligtvis går detta att utnyttja till medvetna formkrockar i syfte att 
skapa uppmärksamhet men det är sällan något som främjar läsbarheten. 
Upprepning är ett annat sätt att skapa enhetlighet på. En färg, en form 
eller något annat går igen genom layouten som en röd tråd.

2.3.6 Balans
En layout kan antigen vara symmetrisk dvs. centrerad kring en tänkt 
mittaxel eller asymmetrisk om den inte är det. Symmetri förknippas med 
elegans och kan kännas lite ålderdomligt medan asymmetri leder tanken 
till spänning och modernitet. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 310)

2.3.7 Kontrast
Kontrast är en av de bästa designprinciperna för att uppnå funktionalitet 
och samtidigt fånga uppmärksamhet. Kontrast kan skapas på en mängd 
olika sätt, genom färg, typografi, storlek, form, placering etc. 

Till exempel så är det mycket vanligt att börja en större artikel med en 
helsidesbild som effektivt drar in läsaren i artikeln för att sedan variera 
stora och små bilder på de följande sidorna. Då skapar man både en funk-
tionell och tydlig början på artikeln och samtidigt varierad layout som 
håller läsaren intresserad. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 307)

2.3.8 Bildtyper
Förutom att variera mellan stora och små bilder är det också önskvärt att 
växla mellan olika typer av bilder. Bilder kan ha olika perspektiv eller 
fokus och brukar även delas in i översikts- eller totalbild (helt landskap), 
helbild (hel människa), halvbild (midjan och uppåt på människa), por-
trättbild (ansikte) och detaljbild (närbild på exempelvis ett öga). 

2.4 Design

2.4.1 Logotyp
Tidskrifter är varumärken precis som alla andra konsumentvaror. Ett 
varumärke är en symbol som laddas med engagemang, värderingar och 
känslor kring en produkt eller tjänst. Ett varumärke kan exempelvis vara 
ett ord, en grafisk symbol, en förpackning eller en melodi.

När det gäller tidskrifter fungerar oftast logotypen dvs. tidnings-
huvudet som varumärke och används av läsarna för att enkelt skilja 
tidskrifter från varandra. Tidskrifternas logotyper skiljer sig från t.ex. 
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företagslogotyper genom att de sällan har konkreta symboler utan oftast 
består av typograferad text. Det är vanligt att logotypen utgår från något 
teckensnitt men ofta är någon bokstav förändrad för att skapa en unik 
logotyp. Det förekommer också att helt unika logotyper skapas som t.ex. 
Herb Lubalins logotyp till tidskriften ”Avant Garde” som senare använ-
des som förebild för teckensnittet med samma namn. 

Tidskrifternas logotyper förändras generellt oftare än företagslogoty-
per, kanske för att varumärkestänket inte är lika etablerat i branschen 
eller för att varumärket i själva verket utgörs av hela tidskriften och inte 
enbart är fokuserat i logotypen. Tidskrifter tenderar också att förändras 
mer efter tidens trender än andra produkter vilket kan göra logotypbyten 
oundvikliga. Vissa tidskrifter som t.ex. brittiska ”RayGun” bytte logotyp 
för varje nummer.

 Två särskilt vanliga kompositioner för tidskriftslogotyper är en röd 
etikett med vit text, en trend som skapades av ”Life”, samt svart text 
på en vit rand som användes exempelvis av svenska ”Pop” och ”Bibel”. 
Logotyperna placeras genomgående längst upp på framsidan antingen 
över hela bredden eller till vänster. Detta av rent praktiska skäl för att 
de ska synas i butikernas tidningshyllor.

2.4.2 Vinjett
Med en vinjett menas i tidskriftssammanhang en liten logotyp som 
används för att skilja olika delar av tidskriften från varandra och göra 
det lätt att hitta i den. Det är inte alla tidskrifter som har vinjetter och 
inte alla som behöver dem. I facktidskrifter passar det t.ex. bra medan det 
i ett livsstilsmagasin, där man bläddrar slumpvis fram, är överflödigt. 

Många tidskrifter jobbar hårt med vinjetterna som då blir starkt profil-
skapande, medan andra använder enkel typografi. Placeringen är nästan 
alltid överst på sidan men ibland förekommer det att den placeras vid 
pagineringen. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 270)

2.4.3 Paginering
Sidnumreringen är grunden för orientering i tidskrifter, därför är det 
viktigt att den är tydlig. Det är ofta vanligt att det experimenteras med 
pagineringen men det leder allt som oftast till frustration hos läsaren och 
inget annat. Sidnumren placeras oftast i sidfotens ytterkant men längst 
upp är också vanligt. Något som är mycket förvirrande är när båda num-
ren till ett uppslag placeras på en av sidorna. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 
270)

2.4.4 Stora citat
Användandet av stora citat blir mer och mer vanligt, både i magasin och 
dagspress.

Ofta består de av urklipp ur texten eller skrivna sammanfattningar. 
Några av dess huvudsakliga funktioner är att få läsaren att stanna upp 
och vilja läsa mer, dekorera och ge mer luft åt tunga sidor samt att under-
lätta pusslandet med layouten. Vanliga placeringar är i bilden, i spalten 
eller i en egen spalt. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 262)
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2.4.5 Bildtext
Bildtexter är viktigare än folk i allmänhet brukar tro. De flesta tenderar 
att se bilder först i en layout och därmed är en bra tillhörande bildtext 
viktigt. Bildtexten brukar oftast vara faktabaserad och förklarande eller 
kommenterande.

Bildtextens placering beror på layouten i övrigt men den bör vara tyd-
ligt sammankopplad med bilden. Ofta används linjärer till bildtexter och 
graden bör inte vara större än brödtextens.

Består layouten av en samlad grupp bilder kan det vara fördelaktigt 
att även samla bildtexterna i grupp och knyta samman text och bild med 
t.ex. numrering. (Jais-Nielsen, E. 2004. s. 262)

2.4.6 Rubrik
En rubriks främsta uppgift är att fånga läsarens uppmärksamhet och 
locka denne till vidare läsning. Den bör samtidigt berätta något om tex-
tens innehåll. Allt detta ska göras utan att rubriken blir för lång.

2.5 Typografi
Det finns precis som när det gäller layout två sätt att använda sig av 
typografi, de brukar beskrivas som den kommunikativa och den expres-
siva. Det finns givetvis många mellanting mellan dessa två motsatser. 
Nedan beskrivs vad som gör en text lättläst.

2.5.1 Radlängd
Det är viktigt att raderna är lagom långa så att läsrytmen blir bekväm. 
Den ideala radlängden är maximalt 55–65 tecken och den bör inte vara 
kortare än 35–45 tecken (med tecken menas även ordmellanrum, skilje-
tecken etc.). (Hellmark, C. 2000. s. 31)

2.5.2 Justering
Längre texter brukar vanligtvis vara vänster- eller marginaljusterade, en 
vänsterställd text har ojämn högerkant medan en marginaljusterad har 
både jämn höger- och vänsterkant. Marginaljusterad text uppnås genom 
att avståndet mellan orden kan varieras mellan ett minimalt och ett max-
imalt värde. Anledningen till att dessa två används är naturligtvis att vi 
läser från vänster och att en ojämn högerkant därför är förvirrande. 

Rubriker och andra mindre texter kan centreras eller högerjusteras, en 
centrerad rubrik ska dock inte användas till vänsterjusterad text efter-
som det då inte finns någon naturlig högerkant att ha som utgångspunkt 
för centreringen.

Om texten är satt i för smala spalter kan marginaljusterad text lätt bli 
gluggig p.g.a. att för få ord får rum på raderna.

2.5.3 Teckengrad
Storleken på bokstäverna i typografisk text mäts i punkter. Löpande text 
i böcker som är avsedd att läsas av vuxna med normal syn kan sättas i 
10–12 punkter grad. 

Tidningar och tidskrifter sätts i smalare spalter och med mindre grad: 
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7–9 punkter. Text satt i 5–6 punkter är svårläst så detta bör undvikas. 
(Hellmark, C. 2000. s. 27)

2.5.4 Radavstånd
Radavståndet mäts från baslinje till baslinje och brukar liksom graden 
anges i typografiska punkter. Ett vanligt radavstånd för brödtext är 
10/12, dvs. en teckengrad på 10 punkter och ett radavstånd på 12. När 
det gäller rubriker så är det vanligt att radavståndet är mindre än graden 
för att ljusrummet mellan raderna inte ska se för stort ut t.ex. 36/32. 

Det finns inga standardregler för radavstånd, layoutprogram som 
Adobe InDesign CS har ett automatisk radavstånd på 120% av gra-
den, men det bör anpassas beroende på teckensnittets grad och x-höjd. 
Ordmellanrummen får aldrig se ut att vara större än radavståndet. 
(Hellmark, C. 2000. s. 32)

2.5.5 Ordmellanrum
I vänsterställd, centrerad och för den delen högerställd text är ordmel-
lanrummen konstanta. Ett bra ordmellanrum ska inte vara större än 
det behövs för att orden tydligt ska skiljas från varandra, bredden på 
gemena ”i” brukar rekommenderas som ett lämpligt minsta ordmel-
lanrum. Ordmellanrummet kan behöva justeras i vissa teckensnitt och 
optisk justering av mellanrummen kan vara lämpligt att göra i rubriker. 
(Hellmark, C. 2000. s. 50-51)

2.5.6 Ordbild
När en människa läser, läser hon inte varje bokstav för sig, utan hela 
ordet. Ögat registrerar själva ordbilden dvs. ytterkonturen och formerna 
i och mellan tecknen. Detta medför att text skriven med gemener är lätt- 
are att läsa än text skriven med versaler. Gemena bokstäver ger en mer 
varierad ordbild p.g.a. av staplar och underhäng. (Hellmark, C. 2000. s. 
23)

Olika teckensnitt är givetvis också olika lättlästa, de med tydliga, 
högre staplar och underhäng och de som kombinerar runda och kantiga 
former är tydligare än de som inte gör det. 

Att linjärer inte används till brödtext beror nog delvis på kulturella 
orsaker. Men linjären är generellt lite svårare att läsa p.g.a. av att dess 
bokstäver är mer lika varandra än antikvans. Ögat och hjärnan behöver 
tydliga skillnader mellan bokstäverna. Sanserifen har dock sina fördelar, 
i små grader blir en antikvas seriffer och hårstreck otydliga och samma 
sak händer med text som ska ses på långt håll. Sansseriffen är alltså 
bättre lämpad för t.ex. tabeller, telefonkataloger och vägskyltar. 

I små grader är det dock viktigt att använda en öppen sansseriff och 
inte en sluten. Ett öppet teckensnitt kännetecknas av att exempelvis 
bokstaven c är mer öppen, bokstavens ändar är längre från varandra. 
Ju öppnare teckensnittet är desto lättare är det att skilja c från o osv. 
(Hellmark, C. 2000. s. 45)
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2.5.7 Teckenmellanrum

2.5.7.1 Tillriktning
Varje bokstav i ett teckensitt tilldelas ett individuellt breddvärde. Detta 
breddvärde ger layoutprogrammet information om hur nära nästa bok-
stav ska sättas, hur många bokstäver som går in på en rad etc. Med hjälp 
av dessa breddvärden fastställs normaltillriktningen, som reglerar hur 
tätt och glest bokstäverna ska följa varandra i vanliga fall. Ibland kan det 
vara nödvändigt att justera tillriktningen något (±1,5%) för att göra ett 
teckensnitt lättare att läsa. Tillriktningen är generell och påverkar alltså 
hela texten. (Hellmark, C. 2000. s. 81)

2.5.7.2 Kerning
Kerning är när avståndet mellan ett teckenpar minskas eller ökas. 
Breddvärdet för ett tecken är lika oavsett vilket tecken som står bredvid, 
därför blir det i vissa fall nödvändigt att korrigera avståndet. Teckensnitt 
har inbyggda kerningstabeller som korrigerar de kritiska teckenparen. 
Men i exempelvis rubriker, logotyper och magasinstitlar är det ofta nöd-
vändigt att ”kerna” vissa par manuellt. (Hellmark, C. 2000. s. 81)

2.5.7.3 Knipning
Knipning är när avståndet mellan bokstäverna i ett helt ord minskas lika 
mycket. Stora rubriker kan må bra av en viss knipning för att avståndet 
mellan bokstäverna ska se bra ut. (Hellmark, C. 2000. s. 81)

2.5.8.4 Spärrning
Spärrning är följaktligen när avståndet mellan bokstäverna i ett helt ord 
ökas lika mycket. Generellt ska all text skriven med versaler spärras 
medan text skriven med gemener aldrig ska det. Versalernas breddvär-
den är anpassade för att fungera bra när versalerna används som begyn-
nelsebokstäver. (Hellmark, C. 2000. s. 82) För att få lättlästa versaler 
bör de kernas med 8–10% och kapitäler bör kernas 6–8%. (Hellmark, C. 
1997. s. 50)

2.5.7.5 Utjämning
Det enda sättet att få verklig harmoni i versalrader är optisk utjämning,  
detta bör användas till rubriker, titelsidor, affischer m.m. Optisk utjäm-
ning går ut på att ögat får avgöra var det behövs mer respektive mindre 
avstånd mellan bokstäverna. (Hellmark, C. 2000. s. 82)

2.6 Redesign
Begreppet redesign uppstod inom produktdesignen i 30-talets USA, och 
syftade till att en produkt ges en ny design och lanseras igen utan att 
någon direkt teknisk uppgradering har genomförts. Detta görs för att öka 
försäljningen. 

När det gäller tidskrifter bör redesign även ses som mer än att bara 
ändra den grafiska formen. Även den redaktionella idén, dvs. innehållet, 
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bör ifrågasättas och eventuellt utvecklas. Det är dock viktigt att fortfaran-
de kunna känna tidskriftens ”själ” efter en redesign oavsett omfattningen 
på redesignen. Innehåll och form har en nära samhörighet och man kan 
säga att om formen förändras påverkas innehållet och tvärtom. 

Även om den nuvarande formen fungerar är det alltid en bra idé att 
kontinuerligt se över och kanske utveckla den. 

Viktiga frågor att ställa sig med jämna mellanrum kan vara: Vad står 
tidskriften för? Vad har tidskriften för idé och värderingar? Lever den 
upp till dessa? Vad kan göras för att bli bättre? Hur ser konkurrenterna 
ut?

Det är viktigt att tidskriften ligger före läsaren och inte tvärtom. En 
tidskrifts form bör hålla i ungefär två år. En risk med att redesigna för 
ofta är att varumärket och identiteten kan förstöras.
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3. Praktisk tillämpning på Close-Up 
Magazine 

3.1 Close-Up Magazine
Close-Up Magazine är en hårdrockstidskrift som startades 1991 av 
Robban Becirovic som fortfarande är chefredaktör. Från början var CUM  
snarare ett fanzine, det vill säga en lågbudgettidskrift skapad av fans för 
fans, men den växte snabbt och har nu en upplaga på cirka 15000 exem-
plar, fördelade på 8000 prenumeranter och 7000 lösnummer. Den trycks 
helt i fyrfärg. (Jansson, P. 2004-02-24.)

CUM utkommer åtta gånger per år och sidantalet varierar mellan 84 
och 116 sidor. Prenumeranter får även en musik-CD med varje nummer. 
Tidskriften distribueras i Sverige, Norge, Danmark och Finland. (Close-
Up Magazine – Redaktionen.)

Omsättning har de senaste fyra åren i medel legat på 2,5 miljoner kro-
nor, ungefär hälften av inkomsterna härstammar från annonsförsäljning-
en. (Torstensson, H., Timonen, M., Dover M. & Löfgren A. 2004. s. 3)

3.1.1 Redaktionell idé
CUM har ingen nedskriven redaktionell idé men tidskriften har ändå en 
tydlig inriktning. CUM skriver om musik i genrer som garage rock, döds-
metal, punk, nu-metal och liknande. Det finns inga artiklar i tidskriften 
som inte har en direkt koppling till hårdrock. Artisterna och deras musik 
är alltid i fokus,  det är inte en tidskrift för musiker utan för musikintres-
serade. Det centrala för CUM är att aldrig stanna upp och bli nostalgisk 
utan hela tiden följa utvecklingen och skriva om nya band och genrer. 

Som namnet ”Close-Up” antyder borde en utav målsättningarna vara 
att granska artisterna närgånget och tillhandahålla lite djupare repor-
tage, men den inriktningen är lite otydlig.

3.1.2 Målgrupp
Innan läsarundersökningen, som gjordes av studenter vid Handelshög-
skolan i slutet av 2004 (Torstensson, H., Timonen, M., Dover M. & Löfgren 
A. 2004.), hade CUM mycket bristfällig kunskap om vilka som läste tid-
ningen, förutom att de förmodligen var intresserade av hårdrock. Nu är 
ju målgruppen och de faktiska läsarna inte nödvändigtvis samma sak. 
Det finns ingen dokumenterad målgrupp men med tanke på tidskriftens 
upplägg så borde den rikta sig till hårdrockare  som intresserar sig för vad 
som händer inom denna musikscen. I brist på detaljerad målgruppsbe-
skrivning får det antas att målgruppen och läsarna i stort är desamma.

3.1.3 Läsare
Enligt undersökningen i rapporten ”Close-Up Magazine – Understanding 
och Communicating Value to Advertisers” är medelåldern på de som sva-
rade 25 år och 81% fanns inom åldersspannet 18 till 34 år. Av de svarande 
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var 36% bosatta i Stockholm, Göteborg och Malmö medan resterande var 
spridda över resten av landet. 77% av de som svarade på undersökningen 
var män och 23% kvinnor. Hela 12% var arbetslösa, 25% studenter, 51% 
fulltidsarbetande och 2% svarade inte. Ungefär hälften spelar något 
instrument (47%), och av de spelar 51% i ett band. (Torstensson, H., 
Timonen, M., Dover M. & Löfgren A. 2004. s. 8-9)

3.2 Analys - Close-Up Magazine
Analysen av tidskriften utgår från nummer 73, april 2005 (Close Up 
Magazine #73. (2005).), om inget annat anges. I Bilaga C finns utvalda 
delar av nummer 73 och 74.

3.2.1 Papper och format
CUM har formatet 210 x 297 mm, stående A4. Tidskriften limbinds och 
tryckmetoden är arkoffset. 

Från nummer 51 fram till och med nummer 73 trycktes omslaget på 
miljövänligt MultiArt Gloss 170g som UV-lackades och inlagan på miljö-
vänligt Arctic Silk 115g. Innan det trycktes CUM genomgående på miljö-
vänligt Gothic Silk 115g och omslaget UV-lackades. 

Från och med nummer 74 trycks CUMs omslag på miljövänligt Arctic 
Silk 250g och inlagan på miljövänligt Arctic Volume 90g. 

Anledningarna till bytet var dels att det var dags för förnyelse samt 
att Artic Volume 90g är aningen billigare än Artic Silk 115g och tillåter 
därmed redaktionen att utöka sidantalet till 100 sidor istället för de tidi-
gare 84 sidorna. Dessutom anser redaktionen att Artic Volume inger en 
lyxigare känsla. (Close Up Magazine #74. (2005)).

3.2.2 Struktur
CUM börjar traditionellt med annonser, innehållsförteckning och nyheter 
blandat med kortare artiklar om band som är aktuella med t.ex. turné 
eller skivsläpp. Även försäljning av t-shirts och gamla nummer samt täv-
lingar är lokaliserade till första sektionen av tidskriften.

Efter det kommer konsertrecensioner sedan några artiklar som kan 
anses vara av det lite längre slaget. I mitten av CUM inleds en lång 
recensionsdel, där album, singlar, DVD-skivor, böcker och demoskivor 
betygsätts. Avslutningsvis återfinns de längre featureartiklarna samt 
annonser och information om kommande nummer. Den på omslaget 
avbildade artisten återfinns alltid som sista featureartikel i varje num-
mer.

3.2.3 Layout
Layouten på CUM är återhållsam, och i de flesta fall funktionell.

Omslaget består av logotyp i teckensnittet ”Attic” på tonplatta vars 
färg matchar den aktuella omslagsbilden. Det innehåller även ”puffar” 
som skyltar med vilka band numret innehåller. Dessa varierar i grad och 
stor teckengrad betyder ofta en längre artikel. Här återfinns också infor-
mation om pris och nummer samt streckkodsmärkning. 

Den färg som omslagets tonplatta har återkommer sedan som bakgrund 
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till de vinjetter som används inne i CUM för att skilja sektionerna åt.    
Sidorna byggs upp utifrån tre-, fyr- och femspalt och kantmarginalerna 

är desamma för alla sidor i hela tidskriften.
CUM använder tonplattor i ganska stor utsträckning, ofta med negativ 

text. Dessa används främst för att separera artiklar när flera samsas på 
ett uppslag. Färgen på tonplattan avgörs oftast av tillhörande bilds färg-
ton om bild finns. Det förekommer även att större artiklar över flera upp-
slag är placerade på tonplattor. En annan lösning som tillämpas ibland är 
att lägga text på en bild och låta den fungera som en tonplatta.

I recensionsdelen särskiljs recensionerna av linjer. Dessa linjer används  
även i undantagsfall för att skilja småartiklar åt. 

Bildstorlekarna är ofta varierande på uppslagen, men ibland så före-
kommer uppslag där bilderna är av samma ”tyngd”, vilket gör att uppsla-
get saknar ett naturligt fokus. Till vissa artiklar, främst de längre på en 
sida eller mer, används utfallande bilder.

3.2.4 Bildmanér
Bilderna är nästan uteslutande halv- och helbilder, med en övervikt av 
halvbilder, oavsett om det är promotionbilder eller bilder tagna av redak-
tionen. På en halvbild är en person avbildad från midjan och uppåt och 
på en helbild är således hela personen avbildad. I CUM är det mestadels 
gruppbilder det rör sig om. Motivet tar oftast upp större delen av bilden 
och perspektivet är genomgående lika för alla bilder, det vill säga rakt 
framifrån eller lite underifrån. Även fotograferingsavståndet framstår 
som konstant.

I nummer 73 fanns även en artikel med reportagebilder. Med det 
menas bilder som tydligt anknyter till artikeln. I övrigt domineras CUM 
som sagt av promotionbilder och redaktionella bilder som ser ut som 
promotionbilder.

3.2.5 Typografi
CUM använder sig genomgående av två teckensnitt; semilinjären Folio 
av Konrad F. Bauer och Walter Baum samt seriffen Proforma av Peter 
van Blokland.

Folio används till i stort sett allt utom brödtexten i featureartiklar 
där Proforma används. Folio är en neutral sanseriff som funkar bra till 
byline, ingresser, mellanrubriker, inverterad på tonplattor etc. men är för 
karaktärslös för att göra rubrikerna tilltalande. 

Proforma har till skillnad från Folio lite mer karaktär och lämpar sig 
t.ex. för företagsidentiteter. Egenarten framgår dock inte så tydligt när 
den används i brödtext.

Det största typografiska problem som CUM har är konsert- och recen-
sionssidorna som är satta i 5-spalt med jämn högerkant (marginaljuste-
rade). Detta får till följd att radlängden blir för kort 21 till 29 tecken per 
rad att ställas mot det rekommenderade minimumet på 35 till 45 tecken 
per rad. Ordmellanrummen får en väldigt varierande längd och läsandet 
blir stört av det ständiga radbytandet.

Teckengraden på sidorna med 5-spalt är sju punkter vilket på gränsen 
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till vad som anses lämpligt, texten på sista ”Soundcheck”-sidan är dock 
ännu mindre, ca fem punkter, vilket medför att den är mycket svårläst.

Recensionernas rubriker skrivs med en extra fet variant av Folio i ver-
saler och skulle må bra av att spärras 10–12 procent. 

3.3 Konkurrenter
CUM konkurrerar främst med de svenska tidskrifterna som handlar 
om hårdrock; Sweden Rock Magazine, Red Hot Rock, och Slavestate. 
Tidigare fanns även tidskriften Monster, men det verkar som om endast 
den norska utgåvan fortfarande ges ut. Till konkurrenterna hör också 
svenska fanzine om hårdrock samt engelska och amerikanska rocktid-
skrifter varav 30 stycken har distribution i Sverige.

3.3.1 Läsarnas konsumtion av andra tidskrifter
Av de som svarade på Handelsstudenteras läsarundersökning uppgav 
71% att de bara läste tidskrifter i musiksegmentet. Vilka konkurrerande 
tidskrifter som de som svarade konsumerar redovisas i tabellen nedan. 

Tidskrifter %
Sweden Rock Magazine  25
Slavestate  10
Kerrang  9
Metal Hammer  7
Fuzz  6
Red Hot Rock  3
Zero  2
Musikermagasinet  2
Guitarplayer  2
Alla andra tidskrifter  28
(Torstensson, H., Timonen, M., Dover M. & Löfgren A. 2004. s. 12)

3.3.2 Svenska tidskrifter
Den svenska tidskriftsdesignen, i alla fall när det gäller rocktidskrifter, 
har en del likheter med den amerikanska och få med den engelska. I 
läsarundersökningen inkom flera kommentarer där de engelska tidning-
arna beskrevs som ”plottriga”.

De svenska rocktidskrifterna skiljer konsekvent text och bild åt, de har 
dock inte samma typografiska finess och högkvalitativa bilder som de 
amerikanska tidskrifterna. Stilrent är ett honnörsord i svenska tidskrif-
ter, arvet från 1900-talets funktionalism med Bauhaus i spetsen märks 
tydligt, om än inte alltid med så gott resultat.

De svenska redaktionernas struktur är nog dock mer lik de engelska, i 
vilket fall är de inte lika stora och titeltäta som de amerikanska. Svenska 
rocktidskrifter behöver inte som amerikanska ta hänsyn till en konser-
vativ opinion, det svärs obsvärat i tidskrifterna och utvik hindras inte av 
konservatism utan av jämställdhetsdebatten. CUMs första omslag med 
kvinnliga musiker, och kvinnor överhuvudtaget, kom 2003, 56 nummer 
och 12 år efter starten.
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3.3.2.1 Sweden Rock Magazine
Sweden Rock Magazine (SRM) fokuserar på 70- och 80-talshårdrock med 
mycket nostalgiska artiklar men har givetvis artiklar om nya band också. 
SRM har en väl genomtänkt typografi, där antikva dominerar som bröd-
text och används även till riktigt stora rubriker. En sanseriff används  
till de mindre artiklarnas rubriker, mellanrubriker och till brödtexten i 
nyhets- och recensionsdelarna. 

Tidskriften experimenterar i vissa rubriker med ett litet radavstånd 
som gör att bokstäverna på vissa ställen överlappar varandra. Till fea-
tureartikeln används en script till rubrikerna, ett inslag av expressionell 
formgivning i en annars rätt strikt hållen tidskrift.

SRMs och CUMs nyhetsblock är skrämmande lika varandra med lin-
jära teckensnitt och uteslutande versaler i rubrikerna. Detsamma gäller 
SRMs avdelning ”Leader of the pack” som måste vara en kopia på CUMs 
”Soundcheck”. SRM skulle bara bli bättre av förändra dessa delar.

SRM använder i större utsträckning linjer för att skilja olika artiklar 
ifrån varandra där CUM använder tonplattor.

Omslagets layout varierar något, tidigare användes ibland bandlogoty-
per på omslaget och textens justering varierade men de senaste har haft  
linjär, vänsterjusterad text.

Bilderna domineras i SRM liksom i CUM av bandens egna promotion-
bilder, men tidskriftens koppling till Sweden Rock Festival gör dock att 
de har bättre tillgång till livebilder än konkurrenterna. (Sweden Rock 
Magazine #27. 2005.)

3.3.2.2 Slavestate
Slavestate (SS) skriver främst om dödsmetal och närliggande genrer. 
SS är en tidskrift som knappt kommit ur fanzinestadiet. Logotypen har 
råkat ut för några Adobe Photoshop-filter för mycket och symbolen liknar 
ett paragraftecken men ska antagligen föreställa två S. 

Alla sidor som inte innehåller recensioner har antingen svart eller 
liknande bakgrund, vilket inte direkt bidrar till att göra tidskriften lätt-
läst.

SS använder genomgående bandens logotyper som rubriker, ett gotiskt 
teckensnitt till mellanrubriker och en linjär till brödtext. Vinjetterna har 
en tydlig likhet med CUMs innan senaste redesignen.

Bilderna tycks genomgående vara promotionbilder, väldigt få undan-
tag. En unik sak med SS är att de använder teckning för att illustrera 
vissa delar av tidningen. (Slavestate #14. 2005.)

3.3.2 Amerikanska och engelska tidskrifter
I magCulture – new magazine design finns en intervju med den brit-
tiska formgivaren Andy Cowles, Art director för den anrika amerikanska 
rocktidskriften Rolling Stone. Intervjun tar bland annat upp skillnaden 
mellan amerikanska och engelska tidskrifter.

De båda ländernas tidskrifter skiljer sig på många sätt från varandra, 
de amerikanska tidskrifternas redaktioner har en mer traditionell upp-
byggnad än de engelska där varje person har en specifik uppgift och allt 
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styrs av en person i toppen.
När det gäller själva formgivningen separerar amerikanska tidningar 

genomgående text (ofta vackert typograferat) och fotografier medan de 
engelska försöker skapa ett nära förhållande mellan text och bilder.

Det kan vara lite farligt att generalisera på det sätt som Cowles gör, 
tidskrifter i ett land uppvisar ju en mängd olika typer av formgivning 
beroende på målgrupp och ämne men om man jämför den röriga, men 
strukturerade, engelska tidskriften New Musical Express (NME) och 
den amerikanska Rolling Stone så kan man bara konstatera att Cowles 
observationer stämmer. (Leslie, J. (2003). s. 8-11)

3.4 Läsarundersökning
En intressant kommentar i undersökningen som redovisas i rapporten 
”Close-Up Magazine – Understanding och Communicating Value to 
Advertisers” är att många som svarat spontant skrivit att CUM har en 
överlägsen layout och grafisk design gentemot andra tidskrifter i samma 
segment, men att CUM inte är jämförbar med de tidskrifter som har bäst 
grafisk design. (Torstensson, H., Timonen, M., Dover M., Löfgren A. 2004. 
s. 5)

En läsarundersökning som kretsade kring läsarnas syn på CUMs gra-
fiska design gjordes för att undersöka detta närmare. Frågorna skickades 
ut på CUMs e-postlista, totalt 113 personers svar kom in. Undersökningen 
återfinns i sin helhet i Bilaga B. De fyra första påståendena skulle betyg-
sättas från 1 till 5 där 1 står för stämmer inte alls och 5 står för stämmer 
mycket väl. De tre resterande var frågor som läsarna fick svara fritt på.

3.4.1 Påstående 1: Designens betydelse
Påstående nummer ett var ”Designen på en tidning är viktig om jag ska 
köpa eller prenumerera på den”.

Snittbetyget blev 3,39 och det kan man tolka som att designen är en 
relativt viktig faktor även om några personer kommenterade att innehål-
let är det viktigaste.

3.4.2 Påstående 2: Nuvarande design
Påstående nummer två var ”Den nuvarande designen på Close-Up är 
snygg”.

Snittbetyget blev 3,92 vilket får anses relativt högt.

3.4.3 Påstående 3: Funktionalitet och lättläslighet
Påstående nummer tre var ”Den nuvarande designen är funktionell och 
lätt att läsa”.

Snittbetyg på detta påstående blev 4,33, vilket indikerar att designen 
är mer funktionell än snygg. 

3.4.5 Påstående 4:  Livebilder framför pressbilder
Påstående nummer fyra var ”Pressbilder är grymmare än livebilder”.

Snittbetyg på detta påstående blev 2,52, hälften föredrar livebilder och 
hälften pressbilder (promotionbilder).
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3.4.5 Fråga 5: Tidskriftens sektioner
Fråga 5 handlar om vad läsarna anser vara den snyggaste och fulaste 
delen i tidningen. Många av läsarna angav flera svar under varje kategori 
och all information användes i sammanställningen. 

Det gick snabbt att se en trend i vilka av delarna i Close-Up som väcker 
extra känslor, då både positiva och negativa. Nedan följer några intres-
santa exempel.

3.4.5.1 Skivrecensioner
Skivrecensionerna är den sektion som flest läsare hade synpunkter på. 
Av de som nämnt denna del så tyckte 29  personer att den är snygg och 
tio personer att den är ful. Något som ofta upplevdes som positivt i sam-
manhanget är att det numera alltid finns bild på den recenserade skivans 
omslag. En person skriver t.ex. ”Albumrecensionerna är riktigt snygga 
nu, med omslag och så. Lättöverskådligt och smakfullt”.  

3.4.5.2 Annonser
Annonserna nämns fem gånger och nästan uteslutande med kommenta-
rer om att den inte är estetiskt tilltalande.

3.4.5.3 Vertikal artikel
Artikeln som vridits 90 grader i nummer 73 väckte många känslor. Nio 
stycken upplevde den som snygg och beskrev den layoutlösningen som 
”schysst design”, ”grymt” och ”fräsig”. Bland de sex läsarna som inte gil-
lade den ges kommentarer som ”fy”, ”skriven åt fel håll” och ”svårläst”.

3.4.5.4 Brainwatch
Brainwatch, som är ett relativt nytt inslag i Close-Up med korsord och 
frågesport, verkar ha passerat rätt obemärkt förbi. Endast fyra läsare 
har givit synpunkter. En läsare gillade det nya inslaget och de tre övriga 
ger kommentarer som ”Gräsligt fult” och ”Ser väldigt hemmasnickrat ut. 
(Dessutom är omläsningsvärdet obefintligt, varför denna sektion borde 
utgå snarast eller placeras på hemsidan).” Kanske ska man tolka det låga 
antalet kommentarer som att läsarna ändå mottagit denna nya sektion 
väl trots allt. 

3.4.5.5 Featureartiklar
Featureartiklarna ges i stort sett uteslutande ett bra betyg. Nio läsare 
anser denna del vara snygg och endast en läsare anser denna del vara 
den minst attraktiva. 

3.4.5.6 Omslaget
Det råder delade meningar bland de sex läsare som kommenterat omsla-
get. Tre stycken anser omslaget vara saker som t.ex. ”inbjudande” och 
”jävligt schysst” medan resterande läsare ger kommentarer som ”rätt 
fult”, ”blaskigt” och ”amatörmässigt ihopklippta bilder”.
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3.4.5.7 Avlyssnat
Avlyssnatsidorna fick enbart positiv kritik av totalt fem läsare. Det var 
dock svårt att se exakt vad som upplevdes som snyggt då alla svaren var 
i stil med ”snyggt” och ”trevligt”.

3.4.6 Fråga 6: Övriga synpunkter

3.4.6.1 Stilrenhet
I svaren på fråga sex där läsarna fick skriva sina övriga synpunkter på 
CUMs design är det relativt många som skriver att de gillar den stilrena 
designen, närmare bestämt tio personer om man inte räknar med alla de 
som svarar att den är snygg utan någon motivering . En typisk kommen-
tar är ”Ren, snygg och lättöverskådlig”. (Citat: Bilaga B, Fråga 6, svar 
81.)

Lika många tycker dock att CUMs design är ”aningen steril”, ”stel och 
kantig” etc, mer punk-estetik efterfrågas och någon vill att den ska bli 
mer  ”actionladdad”. ”Lättläst, javisst, men lite tråkig i längden.” lyder en 
annan kommentar. (Citat: Bilaga B, Fråga 6, svar 30, 92, 69 och 36.)

3.4.6.2 Rubrikerna
Rubrikerna får kritik av några läsare, två personer klagar på att för 
många teckensnitt används, trots att bara två används. Detta kan ha att 
göra med att väldigt många olika skärningar av teckensnitten används 
till rubrikerna. Det vanliga är att man varierar teckengrad för att få plats 
med rubrikerna och inte byter skärning.

Ett par läsare föreslår användning av olika teckensnitt som på något 
sätt kommunicerar med respektive artikel. Vilket är vanligt i en hel del 
musiktidskrifter.

Klagomål på rubriksättandet förekommer också, eller snarare bristen 
på rubriksättande. Rubrikerna består ju genomgående endast av band-
namnen. En annan kommentar är ”Det bör väl inte stå ’Beskådat böcker’ 
– har ni tittat på konvolutet då, eller?”. 

3.4.6.3 Bildtexter
Tre personer argumenterar utförligt för att CUM ska skriva fler bildtex-
ter. De vill åtminstone att namnen på de som är med på bilden ska vara 
angett så att det går att ta reda på vilka som blir intervjuade och vem som 
svarar på frågorna. (Bilaga B, Fråga 6, svar 11, 52 och 82.)

3.4.6.4 Inverterad text
Några läsare tar upp inverterad text, en kommentar lyder som följer ”Det 
var hårdare förr, med vit text och svart bakgrund”. Inverterad text är ju  
dock svårare att läsa än det omvända, vilket ett par läsare anmärker på.
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3.4.7 Fråga 7: Snyggaste musiktidskrift 
Fråga 7 löd ”Vilken musiktidning tycker du är snyggast?”.

Snyggaste musiktidskrift % (Antal svar)
Close-Up    53 (60)
Sweden Rock Magazine 7 (8)
Sonic 5 (6)
Metal Hammer 4 (4)
Terrorizer 3 (3)
Slayer Mag 3 (3)
Rolling Stone 3 (3)
Wire 2 (2)
Q 2 (2)
Uncut 2 (2)
Classic Rock 2 (2)
Alla andra tidskrifter 16 (18)

På grund av att så många svarar CUM är det svårt att dra några säkra 
slutsatser av frågan. Om dessa svar jämförs med vilka musiktidskrifter 
de som svarade på handelsstudenternas undersökning konsumerade 
förutom CUM (se sidan 23) så kan man möjligtvis dra den slutsatsen 
att indierock/pop tidskriften Sonic anses vara snygg. Den är inte med på 
listan över de konkurrenter som konsumerades men den är högt upp på 
listan över snyggast musiktidskrift.

3.4.8 Objektivitet
Svaren som kom in på läsarundersökningen var över lag mycket positiva 
till CUMs nuvarande design. Det var lite förvånande, inte för att CUM 
har en dålig design men det är inte heller den bäst designade musiktid-
skriften i Sverige.

Det finns flera orsaker till att svaren till detta. Undersökningen skicka-
des ut med CUMs e-postlista, de som är med på den är personer som har 
varit med i tidskriftens tävlingar eller på annat sätt varit i kontakt med 
redaktionen. Därför är det antagligen positivt inställda till tidskriften, 
några skrev också att CUM var den enda musiktidskrift de läste. Det 
hade varit intressant att fråga personer som är intresserade av de musik-
genrer som behandlas i CUM men som inte prenumererar på tidskriften. 
Men de är svårare att få kontakt med.

 E-breven skickades dessutom ut med CUMs redaktion som avsändare, 
och som avsändare stod det ”Tävling”. Detta kan har påverkat objektivi-
teten på svaren.

Det tydligaste exemplet på den positiva responsen är svaren på frågan 
om vilken musiktidning de tillfrågade tyckte var snyggast där 53% sva-
rade CUM. Nu i efterhand kan det konstateras att svaren antagligen hade 
blivit betydligt intressantare om frågan hade lydit ”Vilken musiktidning 
tycker du är snyggast, förutom Close-Up?”
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3.6 Redesign
Utgångspunkten för redesignen är studierna inom tidskriftsdesign, ana-
lysen av CUM och dess konkurrenter samt läsarundersökningen. Målet 
med examensarbetet är att skapa en identitet som särskiljer Close-Up 
Magazine från konkurrerande tidskrifter samt uppfyller målgruppens 
krav och är lätt att läsa. Designen ska dessutom förmedla den redaktio-
nella idén.

Innan redesignarbetet påbörjades fastställdes punkter för vad som var 
i behov av förändring.  

•Förändra logotyp, vinjetter samt rubriker och ge dem mer karaktär, så 
att de får en mer expressiv formgivning så att själva designen uttrycker 
något om innehållet. Och på så sätt skapa en tydligare identitet, men 
samtidigt behålla tidskriftens rena och funktionella design. 

•Förändra rubriksättningen så det snabbare att uppfatta vad en artikel 
handlar om. Lägga till bildtexter vilket också är en sätt att skapa intresse 
för artiklarna, och något som efterfrågats i läsarundersökningen. 

•Undersöka brödtext-teckensnitten och minska användandet av tonplat-
tor och negativ text för ökad lättläslighet.

•Ett mer spännande och varierande bildmanér, ge namnet Close-Up en 
betydelse genom att använda fler närbilder. Eventuellt ändra format 
samt göra strukturen tydligare.

3.6.1 Format och papper
Det nya formatet är 20 mm bredare än det nuvarande, 297x210 mm och 
har efter redesignen blivit 297x230 mm. Detta gjordes för att ge fyr- och 
femspalterna större bredd än i den ursprungliga layouten.

Den miljövänliga papperskvaliteten Artic Volume 90g, ny från och 
med nummer 74, har en bra lätt gulaktig ton och är tillräckligt matt för 
att inte ljusreflektioner ska störa läsandet. Dock ger det inte en rättvis 
återgivning av bilder, speciellt inte i tunga mörka tonplattor. Bilderna 
upplevs som flammiga då ett lättbestruket papper inte täcker pappers-
fibrerna fullt ut.

Med hänsyn till detta skulle den nya designen rekommenderas att 
tryckas på ett mer bestruket matt papper. Omslaget skulle även fortsätt-
ningsvis att lamineras då det ger ett bra skydd och ett lyxigt intryck. 

3.6.2 Struktur
Den redesignade tidskriften har en mer traditionell struktur än den nuva-
rande. Med nyheter och kortare artiklar i början, featureartikel i mitten 
och recensioner och produktsidor i slutet. 

3.6.3 Layout
De som svarade på läsarundersökningen uppskattade den nuvarande 
stilrena designen. Därför var det viktigt att den nya designen inte blev 
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alltför expressiv men inte heller lika stel som den nuvarande. Generellt 
har användandet av tonplattor minskats i den nya designen. 

3.6.3.1 Framsida
Den nya framsidan domineras som tidigare av en bild på artisten/bandet 
som behandlas i featureartikeln. Layouten är gjord för att passa de flesta 
typer av bilder, både porträtt och gruppbilder. Det kan vara en poäng 
med att i ökad omfattning använda porträttbilder för att illustrera att 
Close-Up är den tidskrift som låter sina läsare komma nära artisterna. 
Namnet Close-Up antyder ju också att det borde vara så.

Bandnamnen var tidigare uppradade där det var möjligt, med tanke 
på omslagsbildens utseende. Nu har de placerats på en vit ruta med run-
dade hörn som sitter lite snett på den nedre delen av framsidan. Rutan 
är tänkt att föra tankarna till en klisterlapp, något som ofta används 
på skivfodral och på så sätt också associeras till musik. Klisterlappen 
har också den effekten att betraktaren kan ledas att tro att bilden finns 
bakom den. Framsidan upplevs mer stilren än den i praktiken är. 

Om det vore ekonomiskt möjligt så skulle omslaget verkligen komma 
till sin rätt om klisterlappen verkligen var en sådan som klistrades på 
framsidan. Till prenumeranterna, eller om tidskriften började säljas 
plastinslagen i butikerna, kunde den med fördel klistras på omslagsplas-
ten för att ge ett ännu exklusivare intryck när den väl var borttagen.

Logotypen är, till skillnad från tidigare, placerad direkt på omslagsbil-
den utan bakomliggande tonplatta. 

Omslagsbilden omges av en vit ram som i nedre, vänstra hörnet är 
utökad med en kvadrat för att få plats med streckkoden. 

3.6.3.2 Rygg
Ryggen kommer alltid att vara vit precis som ramen på framsidan. Den 
har försetts med information bestående av tidskriftens namn och aktuellt 
nummer.

3.6.3.3 Innehållsförteckning och förord
Innehållsförteckningen är troligen inte särskilt väl använd så som den 
ser ut nu (den är placerad längst ner och artiklarna är grupperade efter 
typ). I den nya designen är den placerad i sidans ytterkant, för att lättare 
upptäckas, och innehållet står i den ordning det kommer i tidskriften. 
Småbilder på några av de omskrivna artisterna har även infogats för att 
ytterligare locka till läsning.

Förordet har lagts på sidans innerkant. Dessutom har all redaktionell 
information flyttats till samma sida som nyheterna. 

3.6.3.4 Nyheter
Nyhetssidorna är genomgående uppbyggda med fyrspalt och undatagsvis 
tvåspalt. De lite längre nyheterna förses nästan alltid med bild.

I den yttersta spalten på lämplig sida återfinns korta smånotiser på en, 
för uppslaget passande, färgad tonplatta.  
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3.6.3.5 Artiklar
Kortare artiklar på upp till en sida byggs upp med trespalt. Andra ele-
ment är bilder och bildtext.

3.6.3.6 Featureartikel
Läsarna som svarade på undersökningen var nöjda med den nuvarande 
featureartikelns utseende och därför har den redesignade en liknande 
stil. Rubriken tar dock betydligt mer plats än den gör i den nuvarande, 
en anfang har lagts till och ryckcitaten är något förändrade. Artikeln är 
nu  även satt i tvåspalt med generösa marginaler jämfört med trespalt 
tidigare.

3.6.3.7 Konsertrecensioner
Layouten för konsertrecensionerna har givits mer luft och bygger numera 
på trespalt istället för femspalt. Generellt används livebilder med lik-
nande färger till hela denna del för att ge ett konsekvent intryck.

3.6.3.8 Skivrecensioner
Sidan med skivrecensioner byggs upp med femspalt och har delats på 
mitten vilket medför maximalt tio skivrecensioner per sida. Till varje 
recension finns bild på skivans omslag för lätt identifiering. 

För att fånga in läsaren bättre består vänstra sidans övre del av en 
större recension över tre spalters bredd varav bilden tar upp två spalter.

3.6.3.9 Bildmanér
Alla bilder har genomgående försetts med en fyra punkter tjock svart ram 
för att anknyta till ramen på omslaget. Överlag har energi lagts på att 
bilderna på uppslagen, eller i artiklarna, ska matcha varandra bättre i 
avseende på komposition och färg. 

Många av bilderna har förstorats och beskurits hårt för att ge ett 
intryck av att man kommer personen eller personerna närmare.

3.6.4 Design

3.6.4.1 Logotyp
Den nya logotypen är satt med typsnittet Avant Garde av Herb Lubalin 
som sedan modifierats för att skapa en mer solid logotyp. Bokstaven L 
har gjorts smalare och bindestrecket har lagts över första stapeln på 
bokstaven U (kan för övrigt tolkas som ett upp och nervänt kors, extra 
ondskefullt! En symbol som ofta förknippas med hårdrock och metal av 
det tyngre slaget).
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3.6.4.2 Bildtexter
En sak som påpekades i läsarundersökningen var att bildtexter i de flesta 
fall saknas. I den nya designen har majoriteten av bilderna bildtexter som 
redovisar vilka som är med på bilden och vilka instrument de spelar.

3.6.4.3 Stora citat
Ryckcitat förekommer även i den nya layouten. Skillnaderna är att en 
större teckengrad används och att alla citat inleds av en anfang bestå-
ende av ett stort citationstecken.

Citaten placeras nästan uteslutande i textspalterna, i höjd med sidans 
eller textspalternas optiska mittpunkt så de inte ger intryck av att sjunka 
ned mot botten.

Citaten är satta i rubrikteckensnittet ”Square Slabserif 711 Medium”  i 
graden 15 punkter och radavståndet 18 punkter.

3.6.4.4 Vinjetter
Vinjetterna är tänkta att illustrera en plötslig ljudchock föregången 
och följd av tystnad. Avdelningarnas namn har i den nya designen fått 
nya namn. ”Avlyssnat Album” heter helt enkelt ”Skivor”, ”Beskådat 
Konserter” heter ”Konserter”.

3.6.5 Typografi
Teckensnittet som rubrikerna är satta med (och även det som utgör 
grunden för logotypen) är uppbyggda geometriskt vilket ger ett modern 
känsla och är tänkt att förmedla den redaktionella idén som är att skriva 
om musiken just nu och inte hänge sig åt nostalgi. De två övriga tecken-
snitten är mer traditionella till sin uppbyggnad, särskilt antikvan, och är 
främst valda för att vara lätta att läsa.

3.6.5.1 Rubriker
Rubrikerna är genomgående satta med teckensnittet ”Square Slabserif 
711” av Georg Trump med inledande versal bokstav och resterande 
gemener. Square Slabserif 711 är en kvadratisk mekan och detta ger ett 
ganska hårt uttryck som passar till en rocktidskrift. Den geometriska 
uppbyggnaden gör att teckensnittet känns modernt till skillnad från 
mekaner som har en form närmare antikvan. Rubrikteckensnittet är 
även tillräckligt neutralt för att stilmässigt passa de olika genrer av 
musik som förekommer. 

I läsarundersökningen inkom klagomål på den alltför fantasilösa rub-
riksättningen. I den nya designen har alla artiklar fått en ”dårrad” med 
en förklaring av innehållet som komplement till rubriken med bandets 
namn. Dårraden är satt med Proforma i 16 punkters grad.

Featureartikelns ingress har också fått en mer framträdande roll.

3.6.5.2 Ingresser
Ingresserna är satta med teckensnittet ”Square Slabserif 711 medium” i 
passande teckengrad.
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3.6.5.3 Brödtext
Teckensnittet Proforma används som standardteckensnitt för brödtext, 
satt som baslinjejusterad 8/10. Det är samma teckensnitt som redan nu 
används i CUM och det fanns ingen anledning att byta ut det. Det har 
en egen karaktär, tydliga staplar samt underhäng och öppna bokstäver. 
Teckensnittet innehåller gemena siffror och kapitäler.

Som alternativ brödtext till kortare notiser och skivrecensionerna 
används Scala Sans från 1999 av Martin Majoor som ersätter Folio som 
användes tidigare. Scala Sans har gemena siffror och kapitäler och i övrigt 
är det bara vissa bokstäver som distinkt skiljer sig, t.ex. gemena ”g”, samt 
att versalerna (och även gemenerna) i Scala Sans är tydligt mindre än i 
Folio vid samma teckengrad. I notiser är graden 8,4 punkter låst till ett 
10-punkters baslinjeraster. Skivrecensionerna sätts som 7/8,4.   

3.6.5.4 Bildtexter och tabeller
Till bildtexter, tabeller och liknande används teckensnittet Scala Sans  
Bildtexterna är satta i 8,4 punkters teckengrad. Innehållsförteckningen 
är satt som 13/15,6.  

3.6.5.5 Spalter, marginaler och justering
I redesignen används två-, tre-, fyr- och fem-spalt med ett spaltmellanrum 
på sex mm. Alla utom tvåspalten (där ytterkanterna är större) har samma 
marginaler (överkant: 18 mm, underkant: 21 mm, höger- och vänsterkant: 
13 mm).

Brödtexten och de stora citaten är marginaljusterade, texten har alltså 
rak höger- och vänsterkant. Brödtexten är även optiskt justerad vilket gör 
att alla bindestreck och punkter ligger lite utanför spalten, detta för att 
högerkanten ska se så rak ut som möjligt.
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4 Slutsats
Målet med examensarbetet var att skapa en identitet som särskiljer CUM 
från konkurrerande tidskrifter samt uppfyller målgruppens krav. Detta 
för att skapa en design som fungerar kommersiellt. Den skulle även upp-
levas som lättläst och vara möjlig att producera med samma redaktionella 
förutsättningar och resurser som tidigare. 

När det gäller tidskriftsdesign är det svårt att dra några konkreta 
slutsatser, det är inte någon exakt vetenskap. Det som är helt rätt för en 
tidskrift är helt fel för en annan. 

Slutsatsen av det här examensarbetet manifesteras i redesignen av 
CUM (se bilaga D). I den har de kunskaper som inhämtats genom littera-
turstudier, läsarundersökning och analys av CUM samt dess konkurren-
ter använts för att försöka skapa den ultimata designen för just CUM.

De slutsatser som drogs av CUMs nuvarande design är i korthet att 
tidskriften skulle må bra av mer expressiv design, då den tenderar att 
vara lite stel.

CUM  förbättrades när det gäller bildval och användning av bilderna. 
Mer livebilder och reportagebilder infördes och en hårdare beskärning av 
promotionbilderna gjordes så att de blir närbilder, vilket gör att läsaren 
kommer närmare banden. Bilderna försågs även med en ram för att åter-
knyta till omslagets ram.

Framsidans layout och logotypen kändes som om de hade varit med för 
länge så omslaget gavs en modernare stil och en ny logotyp. Bandnamnen 
på framsidan led av att alltid flyttas runt och tvingas in där de får plats. 
Detta problem eliminerades genom införandet av den klisterlappslik-
nande rutan som ska ge associationer  till skivomslag.

Typografin var i vissa sektioner av tidskriften på gränsen till vad som 
anses läsligt p.g.a. för liten rad och för smala spalter. Något som åtgärda-
des genom att bredda tidskriften samt använda färre spaltantal. 

Även en minskning av användningen av tonplattor och negativ text 
genomfördes vilket förbättra de läsligheten.

Målet har uppfyllts genom en mer unik logotyp, vinjett, typografi och 
bildspråk som skapar en identitet som skiljer CUM från dess konkur-
renter. Hänsyn har också tagits till läsarnas synpunkter och önskemål. 
Den nya designen kräver inte mer resurser att producera än den tidigare, 
möjligtvis med undantag för en ökad materialkostnad med ett bättre pap-
per och en påklistrad innehållsettikett på omslaget.
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5 Diskussion
Den största utmaningen med det här examensarbetet tycker vi har varit 
den mängd av olika faktorer att ta hänsyn till vid redesignen; vad läsarna 
tycker, hur den nuvarande designen ser ut, vad som enligt litteratur inom 
ämnet lockar läsare, de stora mängder text som ska få plats etc. 

Vi satte upp krav på den nya designen med utgångspunkt från dessa 
faktorer. Men i efterhand har vi kommit fram till att det antagligen hade 
varit bättre att i större utsträckning fritt skissa på layoutlösningar än att 
utgå från ett antal fastställda krav. Att ha så många krav på designen 
redan från början riskerar att hämma kreativiteten.

Det är enkelt att redesigna en tidskrift, men det är svårt att göra en  
design som verkligen speglar tidskriftens idé.

Att tolka svaren på läsarundersökningen tyckte vi också var svårt. 
Själva undersökningen kunde förvisso gjorts bättre, men en majoritet 
av de som svarade tyckte vi inte verkade ha reflekterat över tidskriftens 
form tidigare och verkade svara rätt ogenomtänkt. Detta kanske inte är 
så konstigt men svårt att dra slutsatser av.

Litteraturstudierna var intressanta och givande, vi införskaffade dub-
belt så många böcker i ämnet som vi slutgillt kom att använda i examens-
arbetet. De flesta var fyllda med mängder av inspirerande designlösning-
ar, men det fanns även böcker med en hel del praktiska tips.  

Samarbetet med CUMs redaktion har fungerat bra, vi fick det materia-
let vi efterfrågade, PDFer i tryckkvalitet från de senaste numren. Och de 
hjälpte oss genom att skicka ut läsarundersökningen på deras e-postlista 
och förmedla svaren till oss. På grund av att de har fullt upp med att 
producera tidskriften har vi inte fått ta del av redaktionens eventuella 
åsikter och krav på CUMs design, men examensarbetet kommer att redo-
visas för dem när det är helt klart.

Vi har fått mycket hjälp av vår handledare/examinator på instutionen, 
Anna Skogbergs. Hon har alltid funnits till hands och kunnat svara på 
olika frågor angående examensarbetet och gett kritik på rapporten och 
redesignen.

6 Slutord 
Tack till Robban och övriga i CUM-redaktionen samt Anna Skogbergs.
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