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Sammanfattning
Tidningskompaniet, en marknadstidningsbyrå i Göteborg, har under våren 2003 arbetat med att
utveckla en kundtidning åt löpartävlingen Göteborgsvarvet. Tidningen ska, om den blir verklighet, dis-
tribueras till deltagare i loppet två gånger om året och finansieras med annonser.

Som ett led i det redaktionella utvecklingsarbetet ska en grafisk form arbetas fram för tidningen.
Detta examensarbete har som mål att ta fram en dummy på tidningen som ska kunna presenteras för
kunden och användas som exempel vid annonsförsäljning.

Tidningen, som döpts till »Varvet«, ska förmedla budskapet att alla som vill kan vara med och springa
Göteborgsvarvet. Dessutom ska tidningen ge ett ungt intryck och kännas sportig och engagerande.

Arbetet har omfattat grundformgivning av tidningen i samverkan med en redaktionell konceptut-
vecklare och en projektledare på Tidningskompaniet samt produktion av 18 redaktionella sidor inklu-
sive bildbehandling och prepress. Upplägget har byggt på en strikt sektionerad tidning med en mix av
korta och långa texter samt lättsamt material såväl som konkreta träningstips. Formen har gått i linje
med den redaktionella inriktningen, med typografi och färgval som kännas modernt och aktivt.

Dummyn har tryckts i en digitalpress av märket Xeikon och distribuerats till kund och annonssäljare.
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Summary
Tidningskompaniet, a publishing agency in Göteborg, has during the spring of 2003 developed a custo-
mer magazine for Göteborgsvarvet, a Half Marathon Race in Göteborg. If realized the magazine shall
be distributed to former participants of the race twice a year and will be financed by adverts.

As part of the editorial concept, development of a graphic profile will be made for the magazine. This
degree project will result in the production of a »dummy« magazine to be presented to the client and to
be used by the advertisement sales people in their work.

The magazine, named »Varvet«, will convey the message that anyone can run Göteborgsvarvet.  The
intention is to give the magazine a »youthful and sporty« image.

The work in this degree project has comprised designing the magazine in co-operation with an edito-
rial concept developer and a project leader at Tidningskompaniet, and also the production of 18 maga-
zine pages including prepress work. The magazine has been made into a strictly sectionized product,
with a mix of short and long articles with lighter material and strict how-to-do-it guides. The design
has been made to complement the editorial concept, with typography and colours that feel modern and
»active«.

The dummy magazine has been digitally printed using a Xeikon digital press and has been distribu-
ted to the client and the advertisement sales bureau.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Tidningskompaniet AB är en tidningsbyrå som idag arbetar med kunder
som Volvo, Renault och Akzo Nobel. Nu pågår ett arbete med att ta fram
en kundtidning åt Göteborgsvarvet, en stor löpartävling i Göteborg. Det
redaktionella utvecklingsarbetet kommer att ledas av Peter Mohlin på
Tidningskompaniet.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att skapa en grundform för
Göteborgsvarvets kundtidning, som kommunicerer vad Göteborgsvarvet
står för till tidningens läsare. Grundformen kommer att presenteras i en
»dummy«.

1.3 Mål
Målet med examensarbetet är att formen ska fungera i det redaktionella
konceptet som utvecklas samt att den förmedlar »Göteborgsvarvsandan«.

1.4 Metod
Genom litteraturstudier ska en fördjupning i ämnet göras. Själva
examensarbetet kommer att utföras på Tidningskompaniet i Göteborg.
De program som kommer att användas är QuarkXPress Passport 4.1
samt Adobe Photoshop 5.5. Fortlöpande kommer testsidor att produceras
och utvärderas.

1.5 Avgränsningar
Grundformen kommmer inte att appliceras i någon skarp version under
examensarbetet eftersom utgivningsplanen är på två nummer per år: ett
på våren och ett på hösten. Första numret kommer alltså inte att produ-
ceras förrän till hösten 2003.
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2. Inledande översikt

2.1 Marknadstidningar
Under de senaste åren har antalet marknadstidningar – ibland även
benämnda som kundtidningar eller företagstidningar – ökat kraftigt.
Mellan 1990 och 2002 ökade antalet marknadstidningar med hela 214 pro-
cent (Källa: MarknadstidningsAkademin).

Att uppskatta hur mycket pengar som omsätts är svårt. Till viss del är
det en fråga om gränsdragning, vad är egentligen marknadstidning och
vad är ren reklam? Att en stor del av tidningarna produceras av företa-
gen själva, och inte av externa byråer gör att en del av pengarna inte syns
i statistiken. Branschorganisationen MarknadstidningsAkademin upp-
skattar dock den totala omsättningen till ungefär 1,6 miljarder kronor
per år i Sverige.

2.1.1 Relationsmarknadsföring
Marknadstidningen är ett verktyg inom det som brukar kallas för rela-
tionsmarknadsföring. Denna typ av marknadsföring skiljer sig från den
traditionella genom att istället för att se på kortsiktiga försäljningseffek-
ter fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med företagets befintli-
ga kunder. 

Detta kan göras på olika sätt, kundklubbar och tidningar är några
exempel. Tanken är att kunder som har en god relation till företaget fort-
sätter att vara kunder, till skillnad från kunder som upplever att företa-
get struntar i dem efter att vara och pengar bytt ägare.

Motsatsen till relationsmarknadsföring kallas transaktionsmarknads-
föring och är fokuserad på transaktionen mellan säljare och köpare. I den
typen av marknadsföring utvärderas effekter på mycket kort sikt. 

Inom relationsmarknadsföringen betonas vikten av att kundomsätt-
ningen hålls på en låg nivå och att kunderna är lojala mot företaget. På
detta sätt når insatserna hela tiden »rätt« mottagare vilket minimerar
kostnadsspillet i marknadsföringen. Företaget behöver inte hela tiden
ligga i för att hitta nya kunder att ersätta de som försvinner vilket är mer
ekonomiskt. 

Att de befintliga – och nöjda – kunderna dessutom ger företaget gratis
»word-of-mouth«-reklam får ses som en bonus.
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2.1.2 Tidningens kraft
Den brittiska motsvarigheten till svenska MarknadstidningsAkademin, The
Association of Publishing Agencies, lät undersökningsföretaget Millard Brown
mäta marknadstidningarnas effekt. Resultatet blev bland annat följande:

■ Läsare av marknadstidningar är mer benägna än ickeläsare att köpa
produkter från det företag som tidningen representerar.

■ 53 procent av marknadstidningsläsarna är mer benägna att köpa en
produkt de känner igen från en marknadstidning.

■ Läsarna föredrar marknadstidningen framför andra former av mark-
nadsföring.

■ De läsare som exponerades för marknadstidningen har en bättre upp-
fattning om det representerade företagets image.

■ 80 procent av läsarna finner nöje i att läsa marknadstidningar.

Resultatet pekar på de tydliga positiva effekter som marknadstidningen
har. Utvecklingen att fler och fler företag vill använda sig av tidningen
som marknadsföringsverktyg stärker det resonemanget.

2.1.3 Göteborgsvarvet
1979 startade Göteborgs Friidrottsförbund löpartävlingen Göteborgs-
varvet. Loppet är 21 kilometer – en halv marathon – vilket gör att det till-
talar både elitlöpare och motionärer. Loppet går i maj månad varje år och
lockar mer än 30000 deltagare, varav de allra flesta kommer från
Göteborg med tio mils omnejd. Även löpare från resten av landet och från
utlandet kommer till loppet som är Sveriges största löptävling.

Medarrangör för loppet är GT (Göteborgstidningen, ägd av Expressen)
och tävlingen sponsras av bland andra Adidas, Volvo Personvagnar,
Chiquita och Frontec.

Enda kontakten med de som tidigare sprungit varvet är de två stora
utskick som görs varje år, ett på hösten och ett på våren. Höstutskicket
är en personifierad inbjudan att återigen anmäla sig. I brevet finns adres-
satens gamla varvtider samt ett förtryckt inbetalningskort. Vårutskicket
är betydligt mindre och går bara ut till de som anmält sig. I detta finns
uppgifter om startnummer och praktiska detaljer kring själva loppet.

Utformningen av externt material sköts idag huvudsakligen av GT.

2.1.4 Tidningskompaniet
Företaget grundades 1989 av Jens Strömberg och Anders Hultberg, två
före detta anställda på GT. Det fullständiga namnet är Tidnings-
kompaniet Hultberg & Strömberg AB. Byrån har idag tolv anställda
varav nio arbetar med produktion av marknads- och interntidningar.
Fyra är projektledare, fyra formgivare och en skribent. Sammanlag pro-
duceras ett femtontal tidningar och ett tiotal nyhetsbrev. Mestadels är
det pappersburna produkter, men ett HTML-nyhetsbrev och ett antal
PDF-nyhetsbrev produceras också. De största kunderna är Volvo
Personbilar (som även är generalagent för Renault), AB Volvo, Akzo
Nobel och Semcon.
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3. Fördjupning tidningsformgivning

3.1 Journalistisk form
Formgivning av tidningar eller magasin bygger till stor del på vilken
journalistisk struktur som används, det vill säga vilka olika sektioner
som finns och hur omfattande reportagen är. Allt påverkar hur formen
slutligen kommer att bli. 

Av den anledningen är det viktigt att formgivaren är väl förtrogen med
den journalistiska idén bakom tidningen och att denne är med och disku-
terar fram tidningens innehåll. Annars riskerar produkten att tala olika
språk innehållsmässigt och formmässigt. Nedan redovisas några viktiga
tidningsbegrepp.

3.1.1 Sektionering
Tidningens upplägg i olika sektioner styr till stor del hur den kommer att
uppfattas av läsaren. Exempel på olika sektioner är innehåll/ledarsida,
plocksidor (även kallat notissidor) samt reportageblock. I marknadstid-
ningar tillkommer dessutom ofta en sektion med information från företa-
get bakom publikationen.

På innehållssidan ges läsaren en överblick över tidningen. Innehållet
viktas så att stora artiklar ges större utrymme. Detta för att leda in läsa-
ren till de viktigare delarna av tidningen. 

I anslutning ligger dessutom ledarsidan där antingen tidningens
redaktör eller en representant för företaget ges utrymme för en person-
ligt skriven krönika, ofta innehållandes ett antal referenser till innehål-
let i tidningen. På ledarsidan ligger dessutom ofta redaktionsrutan, även
kallad kolofonen. 

Om tidningens omfång är under 28 sidor brukar innehållet och ledaren
läggas på samma sida för att spara plats.

Plocksidorna består av kortare material, ofta med mindre seriös beto-
ning. Som störst är varje artikel ungefär en halv sida och som minst
endast kortare notiser. Typexempel på innehållsjobb i denna sektion är
listor av olika slag, enkäter samt guider till platser eller evenemang.

Reportageblocket kan bestå av både relativt korta artiklar på en till två
sidor men även långa personporträtt eller reportage på flera uppslag.
Typen av publikation bestämmer i hög grad vilken typ av jobb som görs,
en mindre tidning kan inte kosta på sig att ha ett allt för långt jobb efter-
som det skulle konkurrera ut andra artiklar i tidningen.

I infosektionen läggs mindre artiklar och notiser som direkt härrör till
företaget bakom publikationen. På detta sätt blir det tydligt vem avsän-
daren är bakom materialet och man riskerar inte att informationen upp-
fattas som förtäckt reklam vilket hade kunnat bli fallet om man blandat
det med de rent redaktionella jobben.
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3.1.2 Ingångar
I tidningssammanhang pratar man ofta om ingångar. Med detta avses
punkter i tidningen eller i enskilda artiklar där läsaren ska börja sin läs-
ning. Typexempel är att ett längre reportage på två eller tre uppslag ofta
börjar med stor bild och rubrik. Detta ger en tydlig signal om att en ny
artikel börjar. 

Även i sektionssammanhang talar man om ingångar. Ingången till
notisblocket kan till exempel vara extra tydligt markerad med stor vin-
jett eller liknande.

3.1.3 Vinjetter
I tidningen förekommer flera olika typer av vinjetter, den signal som
anger för läsaren var han eller hon befinner sig, vad ämnet är och som
dessutom kan fungera som sammanhållande länk om en artikel eller sek-
tion löper över flera uppslag.

Man skiljer mellan fasta och lösa vinjetter, och mellan artikelvinjetter
och sektionsvinjetter. 

Artikelvinjetter sätts i samband med längre artiklar eller notiser och
hjälper till att förklara ämnet i artikeln tillsammans med rubriken.
Sektionsvinjetter sätts stort på sektionssidorna för att guida läsaren i tid-
ningen. 

En fast vinjett är återkommande från nummer till nummer, det kan
vara en sektionsvinjett eller en artikelvinjett. Exempelvis har teknik-
tidningen Future sektionsvinjetten »Trender & Ting« för notissidorna och
artikelvinjetten  »Teknik vi älskar« för en återkommande artikelserie om
teknik i vår vardag. Lösa vinjetter däremot är alltid artikelvinjetter och
ändras från artikel till artikel.

3.1.4 Bonusläsning
Vid magasinsredigering är det av stor vikt att materialet inte känns svår-
läst eller oåtkomligt. Ett element som motverkar detta är bonusläsning.
Denna typ av material ligger i anslutning till längre texter för att erbju-
da fler ingångar för läsaren. Exempel på bonusläsning är kortare inter-
vjuer, enkäter eller faktarutor, ofta placerade i slutet av ett större repor-
tage.

3.1.5 Tempo
Det är av stor vikt att man i det redaktionella konceptet för tidningen hit-
tar ett tempo som känns naturligt för läsaren. Vanligt är att man inleder
med en notissektion som sedan följs upp av ett reportageblock och avslu-
tas med en infosektion. På detta sätt läggs tidningens höjdpunkt i mitten.
Dessutom startar man med lite mer lättillgängligt material för att locka
in läsaren i tidningen.
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3.1.6 Ettan
Tidningens omslag kallas på journalistspråk ofta för ettan. 

Ettan innehåller dels identitetsskapande element för tidningen och
dels innehållsmässiga element. 

Tidningens logotyp och bildval är exempel på identitisskapande ele-
ment. Deras funktion är att i kombination med den grafiska formen och
formatet bidra till att urskilja tidningen från andra liknande publikatio-
ner och dessutom att kommunicera grundvärden till läsekretsen. Det ska
när man ser tidningen inte finnas några tvivel vem den riktar sig till och
vad den står för. 

I marknadstidningssammanhang är det dessutom extra viktigt att det
klart och tydligt framgår vem som står bakom tidningen. Risken är
annars att det känns som smygreklam när mottagaren först efter att ha
läst tidningen ett tag inser att det är ett företag som står bakom.

De rent innehållsmässiga elementen kallas för puffar. Dessa är en typ
av rubriker som ger en överblick över det viktigaste i tidningen.
Puffarnas uppgift är att locka in läsaren i tidningen. Ofta finns det på
ettan ett antal olika puffar, varav den dominerande – som i princip alltid
kopplar till ettabilden – kallas för huvudpuff. Denna speglar något i tid-
ningen som är stort eller viktigt. 

3.1.7 Format
De flesta magasin har idag ett format som ligger kring A4. Dock är det få
som helt har anammat A4-formatet. Ofta är tidningar något bredare och
något lägre. På detta sätt kan formgivaren jobba med såväl tre- som fyr-
spalt i tidningen utan att riskera att antalet tecken per rad blir för lågt.
Speciellt är detta viktigt i längre texter.

Satsytan bygger i grunden på bokprincipen, störst marginalavstånd
från texten till kanten är i botten och minst i innerkant. Dock är margi-
nalerna betydligt mindre än i en bok. Detta för att ge mer utrymme för
innehållet då sidantalet är begränsat. I de flesta tidningar kan man helt
enkelt inte kosta på sig att ha generösa marginaler.

I tidningen används ofta olika spaltsystem för olika sektioner. Kortare
plocksektioner ligger ofta på fyr- eller femspalt, även om det senare är
mindre vanligt. I reportageblocket används oftast två- eller trespalt.
Ibland används en femspaltsgrid där texten ligger över två och en halv
spalt. I detta fall utnyttjas den »halva« spalten för bildtexter eller korta-
re faktarutor.
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3.2 Design

3.2.1 Brödtext
Det absolut viktigaste designelementet i en tidning är brödtexten. Inte
bara för att den gör texten mer lättläst utan också för att den i hög grad
sätter tidningens karaktär. Primärt är dock texten till för att läsas vilket
gör att extra omsorg måste läggas på att få brödtexten så läsvänlig som
möjligt.

3.2.1.1 Typsnitt
Generellt kan man säga att människor har lättare att läsa långa stycken
med text om det är satt med serif-typsnitt, även kallade antikvor. Dessa
typsnitt har »klackar« vilker gör att ögat lättare binder ihop de olika teck-
nen till ordbilder. Dessutom hjälper de ögat att följa textens baslinje vil-
ket skapar en harmonisk läsupplevelse.

Det har argumenterats för att den egentliga orsaken till att vi männis-
kor har lättare att läsa text med serif-typsnitt än med sans serif-typsnitt
har att göra med vanans makt. Eftersom vi är uppväxta med antikvor i
längre text har vi helt enkelt lättare att ta till oss denna än om samma
text hade varit satt med en sans serif. I förlängningen borde det innebä-
ra att ju mer sans seriferna används i olika publikationer desto lättare
kommer vi ha att läsa sådan text. 

Redan idag används sans serif-typsnitt i stor utsträckning inom tid-
ningsformgivningen när det gäller kortare artiklar och notiser. Det kan
alltså vara på sin plats att låta tidningen ha två olika brödtextstilar; en
för kortare texten – oftast en sans serif, och en för längre – en antikva.

3.2.1.2 Grad
Normal brödtextgrad i tidningar ligger vanligtvis på mellan sju och nio
punkter, beroende på typsnittets x-höjd. Denna markerar de gemena bok-
stäverna höjd i förhållande till de versala. Ett typsnitt med hög x-höjd
kan sättas i en mindre grad jämfört med ett med låg x-höjd som behöver
större stil för att bevara bokstävernas inre ljusrum. 

Storleken är också beroende av vilken radlängd som används i tid-
ningen. Ju kortare raderna är desto mindre kan typsnittet sättas utan att
läsaren tröttas ut när blicken går mellan raderna. Optimal radlängd lig-
ger på 40-65 tecken per rad för längre brödtext.

Även längden på texten spelar roll. I kortare material, som faktarutor
och notiser, kan en mindre grad användas utan att läsbarheten försäm-
ras nämnvärt. Samma storlek hade i en längre text varit rent förödande
för textens mottaglighet hos läsarna.
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3.2.1.3 Radavstånd
Radavståndet betecknar avstådet mellan radernas baslinjer, det vill säga
den linje som bokstäverna »står på«. Avståndet är beroende på typsnitt,
grad och radlängd. Typsnitt med liten x-höjd kräver ett mindre radav-
stånd eftersom bokstäverna i sig bildar ett visst ljusrum ovan och under
de gemena bokstavsformerna. 

En grundregel är dock att radavståndet oftast ligger på cirka 120 pro-
cent av textstorleken.

3.2.2 Färg
Färg är den del av formen som uppfattas snabbast hos läsaren. Direkt
associeras vissa färger till upplevelser eller känslor. Av den anledningen
är det viktigt att välja färg efter tonfall i det redaktionella materialet. 

Den kalla färgen blå kan lätt uppfattas om oengagerad och avstånds-
tagande, medan den röda färgen signalerar impulsivitet och känslor.

Men färgen fyller också en viktig funktion som uppdelare. Det allra
effektivaste sättet att skapa sektioner som skiljer sig från varandra är att
»färgkoda« dem. Med detta menas att man tilldelar en viss sektion en
eller två signalfärger som används genomgående. På det sättet skiljer sig
sektionerna sig åt, trots att typografin kan vara densamma.

3.2.3 Variation
För att läsaren inte ska uppleva texten som enformig eller tråkig är de
viktigt att redigeringen av texten görs intresseväckande och att tidning-
en som helhet har en variation i tilltal och tempo.

För att göra detta används de grafiska element som finns att tillgå:
mellanrubriker, citat (ibland även kallade billboards) och de redan
behandlade bonusläsningstexterna. 

Dock får sidan aldrig kännas för rörig eller packad med text. För att
motverka detta är det viktigt att låta en viss mängd luft – det vill säga
vit yta, tomrum – spela mot textmassan. 

Detta kan dock varieras beroende på vilken målgrupp tidningen har.
En motiverad läsekrets kommer att ta till sig texten även om det är
mycket text på sidan. Innehållet styr också hur mycket man måste försö-
ka locka in läsaren i texten.
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4. Praktiskt del

4.1 Tidningen Varvet
Göteborgsvarvet vill utveckla kommunikationen med de som sprungit
loppet tidigare. Mot den bakgrunden fanns ett intresse av att använda sig
av en tidning. 

Namnet på den nya tidningen sattes på ett tidigt stadium av utveck-
lingsarbetet till »Varvet«. 

Under de inledande mötena med Tidningskompaniet skissades det
fram en lösning på hur Varvet skulle kunna finansieras: annonser.
Ungefär 50 procent av tidningen kommer att utgöras av annonser, vilket
ställer ytterligare krav på upplägget och formgivningen av tidningen.

4.1.1 Redaktionell idé
Varvet kommer i första hand att vända sig till de som tidigare har
sprungit Göteborgsvarvet, men även personer som funderar på att
springa sitt första lopp ska kunna ha glädje av tidningen. 

Eftersom Göteborgsvarvet siktar på att sänka medelåldern på de som
deltar, ska tidningen kännas »ung« utan att för den sakens skull kännas
för trendig för den lite äldre målgruppen.

Budskapet som ska förmedlas är att alla kan vara med och springa, och
inte att det är en machobetonad utmaning som bara ett fåtal vältränade
klarar av. Göteborgsvarvet är mer en löpar- och publikfest än ett elitlopp,
till skillnad från exempelvis Stockholm Marathon.

Innehållet kommer att vara en mix av roliga notiser och småartiklar,
längre reportage – både om loppet i sig och människorna som springer det
– samt mer konkreta träningstips på hur man kan förbättra sin tid till
nästa års lopp.

4.1.2 Sektionering
På ett tidigt stadium bestämdes att Varvet skulle erbjuda en mix av kor-
tare plockmaterial och längre artiklar. För att få en så bra struktur på
tidningen som materialet tillåter, delades den in i tre sektioner: Starten,
ett reportageblock och Träning.

4.1.2.1 Starten
I det här blocket erbjuds läsaren kortare notiser, listor och guider av en
lite lättsammare karaktär. Fokus ligger på att underhålla snarare än att
upplysa. Exempel på jobb: 
■ Ät snabbmat – och spring av dig det (guide med kilometerantal) 
■ Fem slappa ursäkter att inte springa som inte håller (lista)
■ Han sprang varvet – i en flyttlåda (Notis med stor bild)
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4.1.2.2 Reportageblocket
Här läggs två stora reportage på vardera fyra sidor. Ett jobb på en kän-
dis som ska springa eller har sprungit Göteborgsvarvet. I dummyn på tid-
ningen blev det Anja Pärson som fick vara med, hon har aldrig sprungit
varvet men får representera den typ av kändis som kommer att figurera
i den skarpa versionen av tidningen.

Dessutom kommer ett reportage inför Göteborgsvarvets 25-årsjubi-
leum att göras. I dummyn är detta gjort som 25 roliga fakta från de för-
sta 25 åren.

4.1.2.3 Träning
I blocket träning ges läsaren korta, konkreta träningstips. Målet är att
kunna ge matnyttig information till många olika typer av löpare.
Exempel på jobb:
■ Elitlöparens tre bästa träningstips (notis med stor bild)
■ Så påverkas din kropp av löpningen (nyhetsgrafiksbetonad notis)
■ Välj din sluttid redan nu – och träna därefter (guide)

Eftersom halva tidningen kommer att bestå av annonser lades stor vikt
vid att få en bra uppläggning där annonssidorna kom in på ett naturligt
sätt i tidningens tempo. Lösningen blev att de fasta blocken Starten och
Träning fick gå växelvis med en annons på varje uppslag. Undantaget
blev ingången till Starten där en stor bild lades över större delen av upp-
slaget. Reportageingångarna lades på uppslag för att sedan fortsätta med
växelvis redaktionell sida och annonssida på varje uppslag. (Se bilaga B).

4.1.3 Form
Det fanns två viktiga grundförutsättningar när arbetet med den grafiska
formen påbörjades: 
■ Tidningen ska rikta sig till en yngre målgrupp
■ Formen får inte kännas ensidigt könsbetonad eftersom den ska appe-
lera till både kvinnor och män.

Förutom dessa fanns vissa tekniska och ekonomiska begränsningar.
Tidningens format var satt till 215 x 280 mm, ett ganska vanligt maga-
sinsformat som enkelt kan distribueras i ett standardkuvert av C4-stor-
lek. Tidningen ska – av kostnadsskäl – i skarpt läge tryckas i rulloffset
med 70 g i inlagan. Med den ytvikten är problem med opaciteten ound-
vikliga. Det gäller i formen att försöka se till så att stora vita ytor på
sidan inte förstörs av att det ligger en tung bild på baksidan av pappret.

För att klara av de två grundförutsättningarna valdes en form som är
relativt ren. Strikt med vissa lekfulla inslag.
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4.1.4 Typografi

4.1.4.1 Brödtext
För att få den läsbarhet i längre texter som krävs för att produkten inte
ska uppfattas som svår av läsaren, valdes på ett tidigt stadium att bröd-
texten skulle vara en antikva. 

Initialt testades Jeremy Tankards relativt nytecknade antikva Enigma
(se bilaga C1). Den har en ganska kantig och kraftig form och relativt hög
x-höjd, vilket gör att den fungerar även i liten grad. Tyvärr visade prov-
utskrifter att just tjockleken på bokstäverna ställde till problem. Texten
upplevdes som för »mörk«, särskilt i förhållande till övrig typografi.

Istället valdes Örjan Nordlings (sjävbetitlade) typsnitt Nordling (se
bilaga C2), ett snitt med lägre x-höjd och en mer klassiskt ren karaktär.
Resultatet blev ett betydligt ljusare och mer lättillgängligt uttryck i bröd-
texten. Nordling har både gemena siffror och kapitäler i sin typsnittsfa-
milj vilket gör den ytterst lämplig för bruk i längre texter.

Efter ett antal olika testomgångar och provsidor utskrivna på olika
skrivare – olika RIP:ar tolkar oftast typsnitten lite olika – sattes graden
till 8,4 punkter på 11 punkters radavstånd. Brödtexten sätts vänsterjus-
terad på trespalt med ett spaltmellanrum på 3,9 punkter. Detta ger unge-
fär 44 – 52 tecken per rad, vilket är inom ramen för vilka värden som ger
optimal läsbarhet.

Undantaget vad gäller brödtexten återfinns i krönikan på ledarsidan.
Här sattes Nordling större, 10 punkters grad på 15 punkters radavstånd,
på tvåspalt. Detta för att tydliggöra ledartexten som en personligt skri-
ven text, till skillnad från allt annat material i tidningen.

4.1.4.2 Alternativbrödtext
Som komplementär brödtext till Nordling valdes den moderna sans-seri-
fen Conduit, tecknad av holländaren Mark van Bronkhurst. Typsnittet
har en klar karaktär som skiljer den från andra sans-serifer samtidigt
som den har god läsbarhet i korta och medellånga texter. Dess något kon-
denserade form gör att den är ytterst textekonomisk, en egenskap att vär-
desätta när mycket information ska in på en begränsad yta. 

Conduit används främst på korta texter i de båda sektionerna Starten
och Träning, men även i kortare bonusläsningstext i samband med läng-
re artiklar, där Nordling används. De båda skapar tillsammans en kon-
trastrik och intressant typografi.
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4.1.4.3 Faktatext
Som faktatext, att användas både i reportagens faktarutor och i mindre
notisjobb valdes en mindre grad av Conduit för att bättre kunna få in rik-
tigt mycket information på ett begränsat utrymme. 

För att ytterligare särskilja faktatexten från alternativbrödtexten val-
des den något tjockare vikten Conduit Medium. 

4.1.4.4 Ingresser
Eftersom tidningen bara består av mindre, notisaktigt material och rik-
tigt långa reportage blir ingresser ett mindre vanligt inslag. I reportage-
ingångarna, som är stora uppslagsingångar, sattes ingressen i relativt
stor stil i typsnittet Conduit Light.

4.1.4.5 Rubriker
Till de kortare texterna i de fasta sektionerna valdes en kulört version av
Conduit Light. Till detta kompletterades med en mindre notisrubrik satt
i Conduit Bold kulört.

För att få en ordentlig slagkraftighet i reportageingångarna valdes
Conduit bort som rubriksnitt till förmån för det extremt bastanta typ-
snittet Knockout, tecknat av amerikanen Jonathan Hoefler. Dess fantas-
tiska slagkraft och stora svärta gör det ypperligt som stor rubrikstil i
storlekar från 36 punkter och uppåt.

4.1.4.6 Vinjetter
För att få en tydlig karaktär på tidningen testades det säregna typsnittet
Fono i såväl logotyp som vinjetter redan på ett tidigt stadium. Väl på
plats var typsnittet ohotat som identitetsbärare för Varvet. Dess lekfulla,
men samtidigt rena och enkla karaktär gjorde att det fungerade bra både
stort i logotypen samt i mindre notisvinjetter.

Logotypen sattes i Fono Expanded Unicase Oblique, en kursiverad ver-
salvariant som ger den extra fartkänsla till logotypen som gör att den
omedelbart »känns« Göteborgsvarvet.

Inne i tidningen användes typsnittet både till de fasta sektionsvinjet-
terna samt till de lösa notisvinjetterna. 
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4.1.5 A&U
För att den löpande texten skulle flyta utan alltför stora luckor justera-
des Quarks A&U-inställningar till att sätta texten något tätare, både
mellan tecken och mellan ord (Se bilaga E).

4.1.6 Färger
För att kommunicera budskapet om löparglädje med ett lite yngre tilltal
användes relativt klara färger i tidningen. Färgerna användes främst
som färgkodningselement till sektionerna och till de större reportagen.
Efter ett antal färgkombinationtest valdes tio färger ut (Se bilaga F).

Som signalfärger för Starten-sektionen valdes färgerna Blå och
Mörkorange ut. Den blå färgen användes i sektionens vinjett i sidhuvu-
det och i tonad version i texttonplattor på sidorna. Den mörkorange
användes i notisrubriker, där dess mörka ton gjorde att kontrasten till de
blå tonplattorna och den vita bakgrunden blev tillräcklig samtidigt som
sidan inte uppfattades som för svart och tråkig. 

I Träning-sektionen valdes också en tvåfärgskombination som signal-
element. Här användes färgerna Grön och Röd, där den gröna användes
till sektionsvinjetter och tonplattor och den röda i notisrubriker.
Tillsammans bildar de två färgerna en aggresivare signalfärgskombina-
tion än färgerna i Starten, vilket förstärker Träning-sektionens mer
resultat- och prestationsinriktade redaktionella koncept.

Till reportagen kan vilka färger som helst användas med undantag för
färgkombinationerna som används i sektionerna. Primärt är det dock
bara en färg som används som signalelement i reportagen.
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4.1.7 Bildval
Eftersom Varvet är en tidning som riktar sig till en relativt heterogen
målgrupp måste de bilder som används i tidningen i viss mån avspegla
målgruppen. Undantaget är återigen att tidningen ska förmedla en yngre
känsla och därför använder sig av något yngre människor i tidningen än
vad som egentligen är fallet i verkligheten. 

Det får dock inte kännas som om personerna i tidningen alla är välträ-
nade elitlöpare, även om den typen av människor förekommer i tidning-
en. Fokus ska ligga på vanliga människor.

Kändisar kan användas om de stämmer överens med tidningens inrikt-
ning. Anja Pärson är i och för sig framstående slalomåkare, men hon är
ingen elitlöpare. Detta gör att hon kan vara med i tidningen. Att däremot
ha en artikel om brittiska Paula Radcliffe som springer marathon på 2:15
vore att sända ut helt fel signaler till målgruppen.

Det gäller också att kopplingen till Göteborgsvarvet avspeglar sig i
bildvalet. Målgruppen ska kunna känna igen sig i bilderna från loppet.
Att bara ha allmäna löpbilder duger alltså inte.

Rent formmässigt används såväl utfallande som ickeutfallande bilder i
tidningen. Frilagda bilder är ett viktigt inslag, eftersom det skapar mer
liv åt materialet.

Bildernas storlek varieras – primärt används bara mycket stora och
mycket små bilder – för att få tempoväxling och för att undvika att mate-
rialet känns jämntjockt.
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4.2 Dummyproduktion
För att kunna visualisera formen för såväl uppdragsgivare som tänkbara
annonsörer producerades en dummy av tidningen. Omfånget sattes till 36
sidor, varav 18 sidor var annonser. Samtlig produktion skedde i
Tidningskompaniets lokaler i Göteborg. 

4.2.1 Produktionsutrustning
Hårdvarumässigt användes en Apple PowerMac 533 Mhz med 512 MB
RAM-minne och en hårddisk på 60 GB. Skärmen var en Mitsubishi
Diamond Plus 220, 22 tum, tyvärr saknades utrustning för hårdvaru-
kalibrering av skärmen så endast MacOS inbyggda skärmkalibrering
användes. Scanning av annonser skedde på en UMAX PowerLook 1100
FireWire-scanner. Testutskrifter gjordes på två olika skrivare: en Canon
CLC 1150 färglaserskrivare med en Canon ColorPass v55 RIP, samt en
Canon GP 210 svartvit laserskrivare.

Mjukvarumässigt användes QuarkXPress Passport 4.11 för sidproduk-
tion, Adobe Photoshop 5.5 för bildredigering, Microsoft Word 98 för text-
redigering (i den mån det förekom) samt Viacomsoft FTP Client 3.1 för
FTP-överföring. Dessutom användes Adobe Acrobat Distiller 5.0 för ska-
pande av PDF-filer.

4.2.2 Tryck
Eftersom dummyn bara skulle tryckas i 20 exemplar var det enda ekono-
miskt realistiska alternativet att digitaltrycka. Tidningskompaniet har
vid ett tidigare tillfälle producerat en dummytidning och använde sig då
av Majornas Copyprint med gott resultat. Då det redan fanns erfarenhet
av att använda det tryckeriet beslutades att de åter skulle få uppdraget.
Offertförfrågan på en 36-sidig tidning, i formatet 215 x 285 mm och upp-
laga 20 exemplar skickades till Majornas, som lämnade en offert på 7700
kronor för uppdraget. Pappret bestämdes till 100 g mattbestruket i inla-
gan och 170 g mattbestruket till omslaget.

Majornas Copyprint använder sig av en Xeikon DCP-32D för denna typ
av uppdrag. Tryckmetodens fördelar är snabbhet och möjlighet till varia-
beldata. Det sistnamnda utnyttjades dock inte i detta fall.
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4.2.3 Sidproduktion
Eftersom tidningen bara producerades vid ett tillfälle och inte i en löpan-
de produktion med flera redigerare inblandande gjordes bara två olika
mallsidor: en trespalts uppslagssida och en fyrspalts uppslagssida. Båda
mallarna förseddes endast med paginering. I normala fall hade dock
mallsidor för etta, innehåll, ledare, Starten, reportage och Träning lagts
upp.

Typografimallar skapades enligt följande:

Stycketypografimallar
Altbröd 1:a
Altbröd
Bildtext
Byline
Bröd 1:a
Bröd
Citat
Citatbyline
Faktabröd 1:a
Faktabröd
Ledarbröd
Notisrubrik stor
Notisrubrik liten
Textrubrik

Teckentypografimallar
Conduit Bold
Nordling kapitäler
Nordling siffror
Versalingång

De sidor som producerades var etta, innehållssida, ledarsida, fyra
Starten-sidor, åtta reportagesidor (två fyrasidersjobb) och tre Träning-
sidor. 

Eftersom tidningens omfång inte var så omfattande lades alla sidor i
samma dokument, något som förenklade både utskrifter och skapande av
PDF-filer. Det normala vid löpande tidningsproduktion hade annars varit
att lägga varje sektion eller längre artikel i ett separat dokument.
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4.2.4 Bildinhämtning
Bilder till dummyn hämtades in från olika källor. Bilder från själva
Göteborgsvarvet tillhandahölls av Göteborgs Friidrottsförbund eller lad-
dades ner från Pressens Bilds webbplats på Internet. Pressens Bild är ett
fristående bolag som hanterar bilder från bland andra DN, Expressen och
GT. Den sistnämda är medarrangör till Göteborgsvarvet och genomför
därför omfattande fotobevakning av loppet varje år. Det var av den anled-
ningen tacksamt att hämta sådana bilder från Pressens Bild.

I övrigt laddades en del andra bilder ner från Aftonbladets Bildbyrås
Internettjänst samt från Getty Images, världens största on-line-arkiv
med nyhets-, sport- och genrebilder.

Några bilder togs från bildsamlingen Stockbyte Peak Performance som
köpts in av Grafisk Teknologi under våren.

Bilder på löputrustning till guiden i Starten-sektionen leverades från
försäljningsföretaget Löplabbets pressavdelning.

I övrigt hämtades mindre bilder från olika sidor på intenet via Googles
bildsökningstjänst.

4.2.5 Bildbearbetning
Samtliga bilder bildbehandlades vad gäller svart- och vitpunkt, kontrast-
höjande s-kurva, eventuell färgjustering samt skärpning med oskarp
mask.

Bilder som skulle vara frilagda i tidningen frilades med banverktyget
och gjordes till urklippsbana med en tolerans på tre pixlar.

Samtliga bilder konverterades till CMYK-färg med en profil för Xeikon-
tryckpressen som levererats från Majornas CopyPrint.

Eftersom inte alla bilder höll för att förstoras till den storlek de skulle
ha i tidningen interpolerades några av de större bilderna upp med hjälp
av Photoshops storlek på bild-funktion. Bi-kubisk interpolering användes
då denna metod ger bäst slutresultat.

Generellt användes en samplingsfaktor på två på alla bilder. Nu
använder inte Xeikon-tekniken sig av något vanligt raster, men enligt
rekommendation från Majornas CopyPrint användes en tänkt rastertät-
het på 150 lpi. Den optimala upplösningen blev då 300 ppi. Eftersom
några av de mindre bilderna inte höll för detta så sänktes samplingsfak-
tor på vissa bilder i steg ner till 1,5. Upplösningen på en del bilder blev
då 225 ppi, vilket tangerar gränsen för vad som är godtagbart i tryck.

Eftersom förutsättningarna för att göra ett riktigt bra reproarbete på
bilderna saknades – någon riktig skärmkalibrering var inte möjlig och
något förprovtryck skulle av naturliga skäl inte lämnas från tryckeriet –
så lades mindre tid på bildbehandlingen än vad som annars hade varit
fallet. Att bildbehandla de mindre bilderna i tidningen gick mycket
snabbt, under fem minuter per bild. Mer tid lades på de större bilderna
och på de bilder som behövde interpoleras. Omslagsbilden lades mest tid
på, både vad gäller färgjustering och friläggning av Anja Pärsons huvud.

Samtliga bilder sparades i TIFF-format utan LZW-komprimering, för-
utom frilagda bilder som sparades i EPS-format.
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4.2.6 Annonser
Eftersom dummyns uppgift till stor del var att locka annonsörer till tid-
ningsprojektet var det viktigt att rätt typ av företag förekom. Annonserna
hämtades från diverse vanliga magasin så som Sportguiden, Runner´s
World, Buffé och Stockholm New. 

Annonserna scannades sedan in med en upplösning på 800 ppi – för att
undvika att skarpa detaljer i exempelvis text skulle upplevas som pixlig
– att jämföra med upplösningsrekommendation för entonsbilder på mini-
mum 600 ppi och optimalt 1200 ppi. Desutom användes en descreen-
funktion för 150 lpi-raster vid scanningen för att reducera de moiré-mön-
ster som alltid uppstår då tryckta bilder scannas.

Sammanlagt scannades tolv enkelsidesannonser och tre uppslagsan-
nonser in och monterades sidvis med  tre millimeters utfall i Quark-doku-
mentet.

4.2.7 PDF
Materialet levererades till tryckeriet i PDF-format. PDF-filerna skapades
från QuarkXPress genom dess egenutvecklade XTension »Exportera som
PDF« till Acrobat Distiller. Den enda inställning som gjordes i detta läget
var att utfallet på sidorna sattes till tre millimeter. 

Inställningarna i Acrobat Distiller (se bilaga D) ändrades från grund-
inställningen Press att samtliga bilder över 450 ppi samplades ner till
300 ppi samt att färgläget ändrades från »bevara överföringsfunktioner«
till »ta bort överföringsfunktioner« enligt rekommendationer från
Majornas CopyPrint.

4.2.8 Leverans till tryckeriet
PDF-filen med hela tidningen levererades till tryckeriets FTP-server.

4.2.9 Tryckresultat
Tidningen gick till tryck klockan 15:30 måndagen den 12:e maj och leve-
rades från tryckeriet 13:30 tisdagen den 13:e maj. Digitaltrycket absolut
största fördel i ett nötskal. 

Tyvärr uppvisade trycket också några av Xeikon-teknikens stora nack-
delar: flammighet och spökränder i kanterna på stora tonplattor.
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5. Diskussion
Som helhet tycker jag att arbetet har fungerat bra. Som med allting
annat i den grafiska branschen har det tagit längre tid än vad man från
början räknade med. 

Speciellt gäller detta annonshanteringen där bara scanningen och bild-
behandlingen tog tio timmar i anspråk. Mitt beslut att scanna samtliga
annonser i 800 ppi visade sig inte fungera i den slutliga PDF:ningen: utan
att göra någon nersampling alls i Distiller blev fem sidor ur tidningen
cirka 350 MB stora som PDF:er, vilket var helt ohållbart. Lösningen blev
att sampla ner stora bilder till 300 ppi, vilket betyder att jag kunde ha
scannat annonserna i den upplösningen redan från början.

Vad gäller den övriga produktionen har den fungerat bra. Så här i
efterhand har jag upptäckt några mindre fel i tidningen (trots att större
delen av texten består av Lorem ipsumtext). Detta hade kunnat avhjäl-
pas om tidningen hade korrekturlästs innan den gick till tryck, vilket är
det normala vid ordinarie tidningsproduktion.

Det som varit bra med examensarbetet är att det involverat så stora
delar av det jag lärt mig under utbildningens tre år: upplägg och plane-
ring av det grafiska arbetet, pappersval, formgivning och layout, bildbe-
handling, prepress och tryckerikontakter.
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6. Slutsats
Tanken med dummyn för tidningen Varvet har hela tiden varit att kunna
åskådliggöra den grafiska formen för beställaren och att locka till sig
annonsörer till tidningen. I det perspektivet har projektet varit lyckat.

Såväl slutkunden, Göteborgs Friidrottsförbund, som annonssäljare har
varit mycket nöjda. Annonsförsäljarna var dessutom så nöjda med hur
väl tidningen mottogs av de tilltänkta annonsörerna vid deras säljmöten
att de ville trycka upp ytterligare 15 exemplar.

Formgivningsprocessen har fungerat bra, med många testutskrifter
och utvärderingsmöten där konstruktiv kritik framförts. De redaktionel-
la kraven på produkten har hela tiden varit i fokus, så verklighetförank-
ringen hade inte kunnat vara högre på projektet. En nyttig erfarenhet
efter skolans Kårsettenproduktioner med i princip helt fria tyglar. 

Det digitala arbetsflödet har varit helt genomgående i projektet, med
undantag för scanning av redan tryckta annonser. Tack vare den nya tek-
niken kan produktionen snabbas upp ordentligt, speciellt gäller detta
bildhanteringen som idag till stor del består av digitala bilder klara att
hämtas ner från stora bildbyråtjänster på Internet. 

Digitaltrycket har också visat på sin stora styrka vid snabba produk-
tioner, tyvärr var inte tryckresultatet helt perfekt. Till viss del kan det
accepteras med tanke på att det bara är en dummy som ska visa ungefär
hur den riktiga produkten kan komma att se ut. Men så här i efterhand
kanske det hade varit bättre att trycka tidningen på en annan typ av digi-
talpress, exempelvis en Heidelberg Nexpress.

7. Slutord
Det har varit intressant och givande att få jobba med magasinsformgiv-
ning som examensarbete. Särskilt som det varit ett stort intresseområde
under mina tre år på Grafisk Teknologi. Jag har under arbetets gång fått
stort stöd från Peter Mohlin, redaktionell konceptutvecklare och Jenny
Palm projektledare på Tidningskompaniet. De ska båda ha ett stort tack.

Göteborg den 25:e maj 2003

Anders Härnqvist
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Bilaga A: Tidplan

För att få en överblick över arbetet och för att säkerställa att examens-
arbetet kommer att slutföras inom givna tidsramar har följande tidplan
satts upp. 

v 14 Inledande startmöte med Peter Mohlin, redaktionell projektleda-
re på Tidningskompaniet. Studier av befintliga tidningar inom
samma kategori samt litteraturstudier.

v 15 Litteraturstudier inom tidningsform och typografi.

v 16 Skissning av struktur och element i tidningen.

v 17 Formgivning.

v 18 Formgivning samt framtagning av provsidor.

v 19 Utvärderingsmöte samt korrigeringar av formen.

v 20 Formgivning samt rapportskrivning.

v 21 Färdigställande av rapport.

v 22 Inlämning av rapport till Högskolan Dalarna, Borlänge.

v 23 Redovisning av examensarbete.
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Bilaga B: Siduppläggning

ETTA ANNONS ANNONS ANNONS INNEHÅLL LEDARE ANNONS

STARTEN STARTEN STARTEN ANNONS STARTEN ANNONS

REPORTAGE REPORTAGE REPORTAGE ANNONS REPORTAGE ANNONS

REPORTAGE REPORTAGE REPORTAGE ANNONS REPORTAGE ANNONS

ANNONS ANNONS ANNONS TRÄNING TRÄNING ANNONS

TRÄNING ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS
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Bilaga C: Typografi 
C1: Jämförelse mellan Enigma och Nordling

lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi venenatis, nulla sollici-
tudin laoreet bibendum, metus risus posuere
eros, et malesuada tellus tellus nec ipsum.
Fusce eget diam et turpis tincidunt eleifend.
Sed non odio eget neque dapibus sagittis. 

Sed vestibulum semper magna. Integer
porta, magna non tempus lobortis, turpis
lacus molestie dui, at auctor sapien magna eu
urna. Fusce commodo nulla non mi. Ut vel est
at erat pulvinar tempus. Donec interdum lec-
tus sed turpis. Vestibulum lorem lorem, com-
modo sed, adipiscing ut, mollis ut, leo.
Curabitur commodo congue libero. 

Vivamus non nunc ut sapien hendrerit vul-
putate. Aenean consequat, ipsum in condi-
mentum consequat, tortor nibh euismod risus,
at cursus elit quam id ligula. Nulla facilisi.
Cras eget dui.

Praesent molestie, wisi sit amet dictum
viverra, arcu odio pulvinar tortor, sed laoreet
ante neque vitae neque. Donec tempor, odio
sed ornare semper, enim diam hendrerit arcu,
sed porttitor metus felis quis velit. In mollis
placerat enim. Sed viverra. Fusce sodales wisi
sit amet est. Aenean pharetra nulla nec nulla.
Nulla urna risus, semper sit amet, nonummy
eget, volutpat sed, leo. 

Nam magna sapien, suscipit id, molestie
malesuada, viverra ut, urna. Proin vestibulum.
Ut quis est a justo lacinia rutrum. In et massa.
Etiam est lorem, commodo non, viverra sit
amet, ullamcorper quis, elit. Quisque dignis-
sim venenatis justo. Aenean gravida elit. Duis
interdum faucibus nulla. 

Nulla semper, dui in bibendum ullamcor-
per, augue magna eleifend erat, vel posuere
lacus libero nec sem. Morbi sodales egestas
felis. Aliquam tellus ipsum, aliquam in, pulvi-

lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi venenatis, nulla sollicitu-
din laoreet bibendum, metus risus posuere
eros, et malesuada tellus tellus nec ipsum.
Fusce eget diam et turpis tincidunt eleifend.
Sed non odio eget neque dapibus sagittis.

Sed vestibulum semper magna. Integer
porta, magna non tempus lobortis, turpis lacus
molestie dui, at auctor sapien magna eu urna.
Fusce commodo nulla non mi. Ut vel est at erat
pulvinar tempus. Donec interdum lectus sed
turpis. Vestibulum lorem lorem, commodo sed,
adipiscing ut, mollis ut, leo. Curabitur commo-
do congue libero.

Vivamus non nunc ut sapien hendrerit vul-
putate. Aenean consequat, ipsum in condimen-
tum consequat, tortor nibh euismod risus, at
cursus elit quam id ligula. Nulla facilisi. Cras
eget dui.

Praesent molestie, wisi sit amet dictum
viverra, arcu odio pulvinar tortor, sed laoreet
ante neque vitae neque. Donec tempor, odio
sed ornare semper, enim diam hendrerit arcu,
sed porttitor metus felis quis velit. In mollis
placerat enim. Sed viverra. Fusce sodales wisi
sit amet est. Aenean pharetra nulla nec nulla.
Nulla urna risus, semper sit amet, nonummy
eget, volutpat sed, leo.

Nam magna sapien, suscipit id, molestie
malesuada, viverra ut, urna. Proin vestibulum.
Ut quis est a justo lacinia rutrum. In et massa.
Etiam est lorem, commodo non, viverra sit
amet, ullamcorper quis, elit. Quisque dignissim
venenatis justo. Aenean gravida elit. Duis inter-
dum faucibus nulla.

Nulla semper, dui in bibendum ullamcorper,
augue magna eleifend erat, vel posuere lacus
libero nec sem. Morbi sodales egestas felis.
Aliquam tellus ipsum, aliquam in, pulvinar vel,

NORDLING 8,4/11 ENIGMA 8,4/11
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Bilaga C: Typografi 
C2: Stilprov Nordling

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

0123456789
NORDLING REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

0123456789
NORDLING ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

0123456789
NORDLING EXPERT
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Bilaga C: Typografi 
C3: Stilprov Conduit

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
CONDUIT LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
CONDUIT LIGHT ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
CONDUIT MEDIUM

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
CONDUIT BOLD
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Bilaga C: Typografi 
C4: Stilprov Knockout

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

0123456789
KNOCKOUT 69 FULL LIGHTWEIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

0123456789
KNOCKOUT 70 FULL WELTERWEIGHT
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Bilaga C: Typografi 
C5: Stilprov Fono

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
FONO EXPANDED UNICASE OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

FONO EXPANDED UNICASE



Bilaga C: Typografi 
C6: Typografiska element

Brödtext: Nordling 8,4/11 pt
Alternativbrödtext: Conduit Light 8,8/11 pt
Faktatext: Conduit Medium 7,6/8,9 pt
Ingresser: Conduit Light 19/23 pt knipt 2 pt
Notisrubrik stor: Conduit Light 25 pt färgad
Notisrubrik liten: Conduit Bold 14 pt färgad
Bildtext: Conduit Medium 7,6/8,9 pt
Textrubrik: Knockout Welterweight 8/11 pt, spärrad 11 pt, versal, färgad
Citattext: Conduit Bold 18/21 pt, versal
Citatbyline: Conduit Medium, 7,4 pt, spärrad 22 pt, versal
Byline: Conduit Light och Bold, 6 pt, spärrad 22 pt
Versala ingångsord: Conduit Bold, 9,3/11 pt, spärrad 7 pt, versal
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Bilaga D: Inställningar i Acrobat Distiller
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Bilaga E: A&U-inställningar 
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Bilaga F: Färger

1. Orange C: 14 M: 40 Y: 100 K: 8

2. Mörkorange C: 4 M: 46 Y: 100 K: 32

3. Ljusblå C: 46 M: 16 Y: 0 K: 0

4. Blå C: 80 M: 40 Y: 0 K: 20

5. Mörkblå C: 71 M: 34 Y: 0 K: 60

6. Grön C: 24 M: 0 Y: 100 K: 29

7. Mörkgrön C: 25 M: 0 Y: 100 K: 56

8. Gul C: 0 M: 12 Y: 35 K: 0

9. Röd C: 0 M: 100 Y: 100 K: 37

10. Brun C: 20 M: 60 Y: 80 K: 31
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Bilaga G: Tidningen Varvet
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