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Populärmagasin – vad kännetecknar ett säljande omslag? av Anna Larsson och Johanna
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1. Inledning
Vi tycker det är intressant och roligt att ta reda på vilka trender som funnits, finns
och kan komma i framtiden inom tidskriftsvärlden, och vad som får en tidskrift
att uppmärksammas i tidningshyllan. Vi vill också se vilka trender som finns inom
efterbehandling och vilka metoder som kan bli billigare. Vi är båda intresserade av att
layouta tidskrifter i framtiden och då kan det vara bra att vi ligger i framkant genom
att veta vilka trender som kan komma att bli. Dessutom har vi inte sett något annat
examensarbete som gjorts på detta tema.

1.1 Bakgrund

I tidningshyllor i affärerna finns oerhört många olika tidskrifter. Att utmärka sig där
är svårt. Hur gör man egentligen för att sticka ut ur den mängd tidskrifter som finns?
För att ta fler marknadsandelar måste tidskrifterna hela tiden ligga i framkant. Därför
är det bra att veta vilka trender som kan komma så de kan vara först med dem.

1.1.1 Bakgrund till tidskrifter

Idag är tidskriftmarknaden mycket heterogen. Det finns marknadsinriktad populäroch tidskriftspress, men även medlemstidningar från Sveriges alla organisationer.
Huvudindelningen av tidskrifter är populär- och facktidskrifter. Populärtidskrifter
indelas efter intressen, medan facktidskrifter delas in efter yrkesområden.
Populärtidskrifter brukar i dagligt tal kallas veckopress och delas in i fyra huvud
grupper: tidskrifter för reportage och underhållning, specialtidningar, serietidningar
och pornografiska tidningar. Den egentliga veckopressen anses vara den första grup
pen: tidskrifter för reportage och underhållning. Magazine Café och Veckorevyn är
exempel på sådana tidskrifter. Denna grupp är de tidskrifter som har störst spridning
i det svenska samhället. År 2004 uppgav 55 % av det svenska samhället att de regel
bundet läser minst en populärtidskrift. Familje-, dam-, herr- och ungdomstidningar
är undergrupper som populärtidskrifterna kan delas in i. De flesta tidningar är tryckta
på papper, men sedan 1990-talet har det gjorts försök att ge ut tidningar enbart på
internet. Dessa har dock inte nått så stor framgång, därför används internet oftast
bara som ett komplement till pappersutgåvan. (Hadenius & Weibull 2004, s. 135-139)
Sedan 1960 har upplagekurvan pekat nedåt för de flesta tidskrifter. Det beror troligtvis
på att TV introducerades samt att kvällspressen expanderade. Dessutom ökade andelen
kvinnor på arbetsmarknaden och därmed fick den stora läsargruppen mindre tid att
ägna åt populärtidskrifter. (Hadenius & Weibull 2004, s. 412) Trots att upplagorna har
sjunkit har inte tidskriftsmarknaden stått still. De senaste tio åren har antal titlar på
tidskrifter ökat med cirka 40 %. Nu trängs ungefär 500 svenska titlar med över 1500
internationella hos de största återförsäljarna. Hårdare nischning har blivit knepet för
att hålla sig kvar på marknaden, snarare än stora upplagor. ( Jais-Nielsen 2004, s. 16)

1.1.2 Bakgrund till Veckorevyn

Veckorevyn grundades 1935, alltså för 74 år sedan. Den tidiga Veckorevyn har beskri
vits som en folkligare och ungdomligare variant av Vecko-Journalen, vilken var en
kvinnoinriktad bildtidning som även innehöll bland annat reportage och memoarseri
er. Redan då hade Veckorevyn mycket bilder från bland annat nöjesvärlden. Omslagen
var till en början tecknade, men övergick efter hand till att vara fotografiska. Formatet
på tidskriften var då större än dagens Veckorevyn. När den startades trycktes omslaget
8
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med fyrfärg vilket det gör än idag. Veckorevyn relanserades 1978 som en renodlad
ungdomstidning. Idag är Veckorevyn, till skillnad från konkurrenterna Cosmopolitan
och Solo, mer inriktad mot ungdomar och beskriver sig som glamorös och på tjejernas
sida. De tar upp kläder, smink, relationer, kändisar och mycket sex. Veckorevyn köper
sällan in bilder på utländska kändisar utan använder oftast bilder på svenska kändisar.
( Jais-Nielsen 2004, s. 82, 93, 191) Veckorevyn var en veckoutgiven tidskrift men från
och med år 2000 började den ges ut varannan vecka.
Såhär beskrivs Veckorevyn på dess förlags hemsida:
PRODUKTLÖFTE
Din egen stund
Med sin breda mix av ämnen som inspirerar och berör är VR den självklara
vardagslyxen. En koll i bloggosfären visar att VeckoRevyn är något man gärna
unnar sig; som belöning, tröst – eller njutningsfullt tidsfördriv.
KONCEPT
Äldst – och störst!
Sveriges största tidning för unga kvinnor vill inspirera, engagera, beröra – och
underhålla! Med gedigen kunskap, osviklig fingertoppskänsla för vad läsaren vill
ha och en skön, personlig attityd är VeckoRevyn både äldst – och mest populär!
MISSION
Med mycket skratt, inspiration och värme vill vi sätta guldkant på unga kvinnors
vardag.
PRENUMERANTER
48% av läsarna är prenumeranter.
MÅLGRUPP
VR-tjejen är 18-25 år, och på väg ut i livet: till universitetet, nya jobbet, ny stad,
nästa boende – eller kanske nästa förhållande! Hon är van att göra aktiva val,
söker nya utmaningar och vill vara nummer 1 i sin miljö.
(Bonnier tidskrifter, elektronisk, 2009-05-10)

1.1.3 Bakgrund till Magazine Café

1990 startade Förlags AB Rosenudde tre trendtidningar för män, endast en över
levde och det var Magazine Café. (Hadenius & Weibull 2004, s. 143) Den blev
senare uppköpt av franska Hachette, men ägs nu av Aller Magazine som köpte den
svenska delen av Hachette. Under 1990, när Magazine Café lanserades, gavs det ut
fem nummer. Åren därpå skiftade antalet exemplar mycket, men från och med 1999
ges det ut tolv nummer om året. I början hade Magazine Café endast kända män på
omslaget. 1992 bytte de riktning och satsade på marknadstänkandet att brudar säljer
bättre. Redan från start hade tidskriften en rak, enkel och klassisk magasinform med
stora bilder. Den har behållits genom åren men textpuffarna har ökat i antal. ( JaisNielsen 2004, s. 193-194) 2004 blev Joel Persson ny art director på Magazine Café
och han har arbetat mycket för att få tillbaka männen på omslagen. Magazine Café
jämförs ofta med Slitz på grund av de nakna tjejerna på omslagen. Då nakna tjejer är
en extremt liten del av Magazine Cafés innehåll anser Persson1 att nakna tjejer inte
passar där, lättklädda tjejer är dock okej.
1Joel Persson art director Magazine Café, intervju den 15 april 2009.
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Såhär beskrivs Magazine Café på dess förlags hemsida:
Magazine Café är Sveriges största modemagasin för män. En tidning för den
moderne mannen där varje nummer innehåller en noga utvald blandning av
mode, design, prylar, teknik, karriär, nöjen, bilar, sport, humor, hälsa och sex.
Detta blandas med inträngande samhällsreportage, prisbelönt dokumentär
journalistik, fördjupande intervjuer och hissnande äventyr. Kvalitet är Cafés
signum och det är en självklarhet för oss att jobba med de allra bästa fotograferna
och skribenterna. Den typiska Café-läsaren är storstadsman i åldern 20-35 år
med ett starkt modeintresse.
Café lanserades 1990 och kommer ut med tolv nummer per år. TS-upplagan är
35 600 exemplar.
Café finns sedan 1999 också på nätet. I januari 2006 relanserades www.cafe.se
som har ambitionen att vara den självklara och bästa svenska modesiten för män.
(Aller Magazine, elektronisk, 2009-05-10)

1.2 Problemformulering

Utifrån bakgrundsbeskrivningen frågar vi oss: vilka aspekter höjer uppmärksamhets
värdet på en tidskrift? Vilka trender kan ses sedan tidigare? Vilka trender finns nu
och vilka kan komma?

1.3 Effektmål

Vi vill kunna ge tips till tidskiftsförlagen om vilka tryck- eller efterbehandlings
metoder som kommer bli billigare, enklare eller snabbare att använda sig av vid
omslagsframställning. Med detta examensarbete hoppas vi kunna ta fram de upp
gifterna.

1.4 Mål

Huvudmålet med projektet är att få överblick över vilka aspekter som påverkar
attraktiviteten hos tidskriftsomslag. Detta fås genom att ta reda på vilka parametrar
som används för att beskriva omslag.
Delmål är att få kunskap om hur tidskriftsomslag rent designmässigt konstrueras
samt att få vetskap om vilka efterbehandlingsmetoder som tryckerierna tror kommer
bli vanligare på tidskriftsomslag.

1.5 Avgränsningar

Vi kommer inte ha tid att gå igenom alla tidskrifter som finns, därför har vi avgrän
sat oss till att endast undersöka två tidskrifter, Veckorevyn och Magazine Café.
Veckorevyn har vi valt för att den har funnits länge och genomgått många trendbyten
genom åren. Magazine Café valde vi eftersom de tydligt bytt inriktning på omslaget,
från bilder på sportiga män till avklädda tjejer.
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1.6 Målgrupp

Studien är riktad till tidskriftsredaktioner, studenter vid medie- och design
utbildningar samt andra som är intresserade av trender på tidskriftsomslag.
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2. Teori och data
2.1 Definitioner

Genomgående i rapporten används termen tidskrift. För att klargöra betydelserna
tidskrift och magasin definieras begreppen som följande:

2.1.1 Tidskrift

Nationalencyklopedin skriver: Periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen
genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan
fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse. Titlarna fördelar sig över ett 20-tal ämnes
kategorier som täcker ett brett spektrum, från konst, musik, teater och film till teknik,
ekonomi och kommunikation. ( Jais-Nielsen 2004, s. 11)
Till skillnad från dagspress brukar tidskrifter inrikta sig på vissa ämnesområden och
särskilda målgrupper, dagstidningar är istället riktade mot "alla" inom ett visst geo
grafiskt område. Tidskrifter har också mer utrymme att fördjupa sig och ägna flera
sidor till ett och samma reportage. Jämfört med dagstidningar är formatet mindre och
innehåller mer färg. ( Jais-Nielsen 2004, s. 11)
De upplagemässigt största tidskriftsgrupperna är i fallande ordning kulturtidskrifter, facktidskrifter, specialtidningar och familje-, dam-, herr- och ungdomstidningar. Drygt 600
tidskrifter har utgåvor på Internet. (Nationalencyklopedin, elektronisk 2009-04-13)

2.1.2 Magasin

Nationalencyklopedin skriver: 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. ( JaisNielsen 2004, s. 11)
Med andra ord är magasin en sorts tidskrift, men den är ofta tjockare. Magasin har van
ligtvis hundra sidor eller mer, en limbunden rygg och kommer ut månadsvis. Magasin
innehåller mycket bilder och omslagen är ofta glansiga. ( Jais-Nielsen 2004, s. 11-12)

2.2 Omslag

Det första som noteras på ett omslag och som gör att köparen eventuellt stannar upp
är hur helheten harmonierar. Därefter ser hon logotypen, sedan bilden och till sist
typografin. Det som antagligen gör att hon sedan plockar upp en tidskrift och tittar
i den är något av följande påståenden:
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• Tidskriften är bekant sedan innan.
• Motivet på bilden är intressant eller känns igen sedan innan.
• Temat på omslaget intresserar av personliga skäl. Till exempel kan tidskriften handla om bröllopsklänningar och man står i begrepp till att gifta sig.
• Omslaget ser formmässigt nytt och spännande ut.
( Jais-Nielsen 2004, s. 18-19)
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Konsekvent användande av text och bild stärker omslagets igenkänningsfaktor.
(Rothstein 2007, s. 4) Det är också viktigt att omslaget tydligt visar konsumenterna
att det är ett nytt nummer ute. Det måste vara tillräckligt olikt det tidigare omslaget,
men fortfarande behålla igenkänningsfaktorn. På vissa tidskrifter kan det räcka med
att byta ut bilden på kändisen för att den trogna läsaren ska förstå att numret är nytt.
Omslaget är tidskriftens viktigaste ansikte utåt och man ska i allmänhet kunna iden
tifiera vilken kategori tidskriften tillhör utifrån själva omslaget. Det är också viktigt
att omslaget speglar innehållet i tidskriften, känns igen, utlovar något nytt samt säljer
det aktuella numret. ( Jais-Nielsen 2004, s. 18-21) Redaktören ska tänka på att inte
redogöra för tidskriftens alla artiklar på omslaget, istället bör hon fokusera på den
viktigaste artikeln eller temat för det numret. (Rothstein 2007, s. 4)
Identifikation av själva tidskriften sker genom logotypen, som är en viktig varu
märkesbärare, men det är bilden som gör att vi stannar upp. När bilden väl är upp
täckt läses den största puffen. Det är den som avgör om vi plockar upp tidskriften
och läser resterande puffar. Puffarna finns där för att upplysa om vad tidskriften
innehåller i just det numret. ( Jais-Nielsen 2004, s. 18-21)
Det finns många kända regler om hur ett säljande omslag ska se ut:
• Vita omslag säljer inte, inte heller svarta. Av någon anledning inte heller
gröna.
• Nummer är viktiga säljande ingredienser.
• Bilderna ska gärna vara på människor, helst inte vara centrerade, pupillerna så stora som möjligt och modellen ska titta på läsaren.
• Det är bättre med en känd yrkesperson (skådis, musiker etc) än en okänd
modell på omslaget.
(Cap&Design 2008, nr. 5/6: s. 45)
Fler av dessa regler skriver också Jais-Nielsen (2004, s. 20) om. Hon framhåller dock
att reglerna inte gäller för alla tidskrifter. Beroende på tidskriftens identitet och
målgrupp hörsammas olika regler. Svartvitt omslag passar förmodligen bra på en
kulturtidskrift men kanske inte på ett resemagasin. Att ha en glad, ung tjej fungerar
inte lika bra på en affärstidskrift som på ett livsstilmagasin. Mottagaren förväntar sig
att en tidskrift inom en viss kategori ska se ut på ett särskilt sätt. Det finns trots allt
inga bestämda regler, utan varje formgivare måste testa sig fram. Det är kombinatio
ner som avgör om ett omslag sticker ut eller ej, inte enskilda element. (Cap&Design
2008, nr. 5/6: s. 46)

2.3 Hur ett omslag designas

På de flesta tidningsredaktioner är det art directorn som formger omslaget. Så är
det bland annat på Veckorevyns och Magazine Cafés redaktioner. Det finns många
åsikter om hur ett bra omslag ska se ut. Mediebyråer, utgivare, läsare och formgivare
tycker oftast olika och har varierande intressen. Mediebyråer köper många annonser
och får därmed stor makt. De brukar ofta vara konservativa och vill att en tidskrift
ska se ut som tidskrifter brukar – limbunden rygg, glansigt papper, färgglad logotyp,
leende tjej och många puffar. Formgivare med någon form av designutbildning vill
däremot gärna göra ett unikt och rent omslag. De har fått lära sig att de avskalade
budskapen kommunicerar bättre. I figur 1 redovisas vad omslagets olika delar kallas.
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2.3.1 Layout

Att göra en layout handlar om att få flera olika element att passa ihop och bilda en
helhet. Det finns många vägar att ta sig dit, men målet för alla är att fånga läsaren och
få henne att stanna kvar. Det är svårt att säga vad som generellt är bra och dålig layout
då det beror på vilken målgrupp tidskriften riktar sig till och hur den vill bli upp
fattad. De flesta tidskrifter står inför dilemmat att både värva nya läsare och behålla
de gamla. Det finns dock tre kriterier som layouten bör uppfylla för att kommunicera
bäst och det är följande:
• En bra layout är ändamålsenlig och funktionell.
• En bra layout organiserar och orienterar.
• En bra layout attraherar och fångar uppmärksamhet.
Tidskrifter kan ha allt från enkla, strama och luftiga utföranden till medvetet röriga
klipp-och-klistra-stilar. Hela skalan finns representerad idag. Enhetlighet är nöd

Tagline
Logotyp

Tidningshuvud

Omslagsbild

Puffar
Tidningsinformation
Streckkod

Dragarpuff

Figur 1. Figuren visar ett omslags anatomi.
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vändig för att kommunikationen ska fungera. Detta uppnås när text och bild ger en
känsla av att höra ihop och samverka tillsammans. Om textelementen på omslaget
sätts i för många olika varianter ger det ett splittrat intryck. En medveten formkrock
kan ibland läggas in för att väcka uppmärksamhet eller framhäva en viss känsla, till
exempel genom att använda en skript för att ge en romantisk känsla. ( Jais-Nielsen
2004, s. 288-291, 313)

2.3.2 Logotyp

När man allmänt pratar om logotyp brukar det handla om kärnan i ett företags
visuella profil. Logotypen ska då harmoniera med företagets profil. Den består ofta
av företags- eller produktnamnet i något speciellt typsnitt. En bra logotyp ska vara
lättigenkännlig, lättläst, storleksoberoende, tidlös samt fungera i både färg och svart.
(Bergström 2007, s. 271) I tidskriftsvärlden kallas ibland tidningshuvudet för logotyp,
men oftast syftar man på omslagets toppdel. Det kan innefatta logotyp, tagline, top
puffar och tidningsinformation. (Cap&Design 2008, nr. 5/6: s. 47)
Den optimala logotypen brukar alltså sägas vara tidlös. Det syns på exempelvis
Vogue, Life och National Geographic som har klassiska, enkla logotyper som har
fungerat i många år. Vanligtvis brukar inte logotyper på tidskrifter vara så långlivade.
I Sverige finns ingen varaktig logotyp, det är snarare tvärtom, de flesta byter var femte
år eller oftare. Logotyper är mestadels satta i en fast form och med ett vanligt, befint
ligt typsnitt. Det kan variera i färg och i vissa fall även i storlek. Ibland kan formgivare
manipulera bokstäverna i logotypen för att den ska få ett särkiljande utseende. De kan
bland annat binda ihop två bokstäver (ligatur), använda en fetare stil eller byta ut en
bokstav mot en bild eller symbol. För att få en mer personlig och originell känsla på
logotypen kan ett handskrivet typsnitt användas.
I tidningshyllorna är det endast det övre vänstra hörnet som garanterat syns, eftersom
tidskrifterna brukar vara uppställda så de lappar över varandra. Därför läggs i regel
logotypen i överkant, antingen till vänster, centrerat eller över hela tidningens bredd.
Logotyper kan även placeras mitt på tidningen, stående på högkant eller varierande
för varje nummer, men det är inte särskilt vanligt. ( Jais-Nielsen 2004, s. 25-27)

2.3.3 Puffar

De små textstycken som förekommer på omslag kallas för puffar. De beskriver i kort
het delar av tidskriftens innehåll. De kan vara olika många och variera i storlek och
färg. Den största puffen kallas dragarpuff och relaterar ofta till bilden. Olika tidskrifter
har olika många puffar beroende på vad utgivaren vill förmedla. I princip alla tid
skrifter har åtminstone någon puff. Tidskriftens identitet speglas mycket av puffarnas
utformning. För ett stilrenare utseende används små, sparsmakade puffar och vill
formgivaren att tidskriften ska utstråla att köparen får mycket för pengarna används
ofta stjärnor och stora puffar. Det är även en känd regel att stora siffror säljer bra, som
till exempel "20 romantiska hotell". Puffarna kan vara faktamässiga, skämtsamma eller
sensationella och speglar därmed tidskriftens själ. ( Jais-Nielsen 2004, s. 30, 34)
1930 undvek många tidskrifter att ha någon text alls. Istället hade de endast en stark
bild och tidningshuvud. De började under 1950- och 60-talet införa en kortare puff
om huvudartikeln. Under sent 1970-tal började tidningsmakare trycka in fler och
fler puffar och frångå de stilrena, enkla omslagen som dominerat tidigare. (Rothstein
2007, s. 168)
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2.3.4 Färger

Logotypens färg styrs på många tidskrifter och magasin av omslagsbildens färger.
Ofta används samma färg på logotypen och delar av puffarna för att ge ett enhetligt
intryck. ( Jais-Nielsen 2004, s. 303) Övriga färger kan väljas efter olika principer.
Viskande färger är en kombination av färger från samma kvadrant av färgcirkeln,
till exempel röd och orange. Denna kombination ger en harmonisk enhet. Talande
färger är istället färger från närliggande kvadranter, till exempel röd och blå. Då
ger kombinationen ett livligt intryck och färgerna står i stark kontrast till varandra.
Väljs däremot kvadranter som ligger mittemot varandra i färgcirkeln skriker färgerna
till varandra, till exempel röd och grön. Det ger den starkaste kontrasten och kan
tillföra det visuella intrycket mycket, försiktighet krävs dock så inte ett oprofessio
nellt intryck ges. Färger som ligger exakt mittemot varandra i färgcirkeln kallas för
komplementfärger, till exempel blått och orange. Färgteoretiker är oeniga om dessa
färgkombinationer skapar harmoni eller inte. (Bergström 2007, s. 262)
Färger väcker olika känslor och uppfattas snabbare än text. Rött är en färg som
aktiverar hjärnan och associeras med livfullhet och passion, men även med varnings
symboler. Det är en färg som lätt uppmärksammas. Blått är däremot en färg som
lugnar och inger förtroende. Blått känns tyngre än till exempel gult, varför många
tunga industriföretag använder blå som profilfärg. Gult är en positiv färg, men i kom
bination med svart kan det tolkas som giftigt och farligt. Grönt symboliserar miljö,
hälsa, rättvisa och är även den en lugn och harmonisk färg. För att få ett högre tempo
kan formgivaren använda sig av knalliga färger som skär sig. Med dova färger kan
istället ett dämpat intryck fås. Värt att tänka på är att färger associeras olika i olika
delar av världen. (Bergström 2007, s. 256; Jais-Nielsen 2004, s. 301)

2.3.5 Streckkod

Alla lösnummerförsålda tidskrifter måste ha med en streckkod (EAN-kod). Den ska
alltid vara på framsidan och placeras på en vit eller ljus bakgrund. Oftast ligger den
i nederkanten, men vissa tidskrifter experimenterar med placeringen. Även tidnings
informationen, det vill säga pris, utgivningsnummer och datum, ska finnas med på
omslaget. Utgivningsnumret ska bestå av den aktuella månaden tillsammans med
året, vissa har även med det aktuella numret. Formgivaren brukar välja att integrera
utgivningsnumret med logotypen eller ha den i närheten av logotypen. Priset brukar
finnas angivet där också. Utgivningsnumret används hos vissa tidskrifter som en del
av den fasta designen eller som en del av logotypen, och kan dras upp stort. Det
gäller att informationen inte tar för mycket uppmärksamhet från de andra omslags
elementen. Den kan dock få större plats om exempelvis priset är ovanligt lågt. ( JaisNielsen 2004, s. 46-47)

2.3.6 Rygg

Limbunden rygg är vanligt förekommande på magasin och tidskrifter då de har ett
högt samlarvärde. Ryggen ger större hållbarhet och är nödvändig om ett visst sidantal
överstigs. Den ger också mer magasinkänsla. Tidningens namn eller logotyp, num
mer och eventuell rubrik placeras på ryggen. Vissa magasin har en mer genomtänkt
design av ryggen, när en årgång är komplett blir en bild eller ett mönster synligt.
Limbindning är dock något dyrare än klammerhäftning. ( Jais-Nielsen 2004, s. 47-49)
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2.4 Bild

Dick Stolley, grundare och redaktionschef på amerikanska People Magazine,
sammanställde 1974 en enkel formel. Den handlar om vilka bilder som skapar ett
säljande omslag.
Ung är bättre än gammal,
vacker bättre än ful,
rik är bättre än fattig,
film är bättre än musik,
musik är bättre än tv,
tv är bättre än sport
... och allt är bättre än politik.
Han lade till en sista rad efter John Lennons död 1980: Men inget säljer bättre än en
död kändis. (Cap&Design 2008, nr. 5/6: s. 41)
I och med ökad omfattning av tidskrifter har redaktionerna börjat arbeta med model
ler som har mer individuellt, karaktärsstarkt uttryck utöver den klassiska skönheten.
Dock är det inte vilken kvinna eller man som helst som platsar på omslaget, det är
kändisar som nu mer eller mindre har blivit obligatoriska. Tidskrifterna och kän
disarna har ett ömsesidigt beroendeförhållande. Om inte kändisar fått vara med på
omslaget hade de inte blivit lika kända, och utan kändisarna hade inte tidskrifterna
fått den höga upplagan. Redaktionerna vill dock inte ha vilken kändis som helst, utan
någon som passar för just deras tidskrift och som kan hjälpa den att stärka attityden
som den vill förmedla. På samma sätt vill inte kändisar heller förknippas med vilken
tidskrift som helst. Tidskrifterna har dock mest att säga till om eftersom det på bild
byråer finns bilder på kändisar som är fria att publicera. ( Jais-Nielsen 2004, s. 34-36)
Som Torberger skriver: En tidning kan förkroppsliga sin identitet genom att sätta rätt
människa på omslaget. (Cap&Design 2008, nr. 5/6: s. 43)
Omslagsbilder kan delas in i tre formgenrer: fotografiska, tecknande och typo
grafiska. Den fotografiska bilden är den som majoriteten av alla magasin och tid
skrifter använder. Den brukar också då vara utfallande vilket innebär att bilden täcker
hela sidan. Oftast föreställer omslagsbilden en ung, vacker kvinna som är fotomodell
eller kändis. Bilden är i färg där kvinnan på bilden ofta har ögonkontakt och nästan
alltid ler. Ju bredare målgrupp tidskriften har desto "vanligare" personer placeras på
omslaget. Till skillnad från populärpress använder facktidningar bilder av själva mål
gruppen på omslaget. Omslagsbilden spelar på våra värderingar, drömmar och behov.
Omslag som är fotografiska och tecknade kan formges mer eller mindre grafiskt, det
vill säga rent och kontrastrikt. ( Jais-Nielsen 2004, s. 34-36)

2.4.1 Definitioner

För att förtydliga bildbegreppen redovisas här några definitioner.
Bild: Avbildande framställning av något.
Illustration: Bild i anslutning till en text, vanligen med uppgift att åskådliggöra texten;
belysande exempel.
Teckning: Bild utförd med krita, ritkol, blyerts- eller färgpenna, silverstift eller dylikt,
vanligen i en färg och på underlag av papper. Det finns även datorprogram i vilka teckning
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kan utföras med hjälp av digital penna och ritplatta. Teckning utförs i olika sammanhang
och förekommer som improvisation, förberedande utkast, skiss och som övning i återgivning
av föremål och figurer, men också som självständig uttrycksform.
(Nationalencyklopedin, elektronisk 2009-05-05)

2.4.2 Fotografiska omslag

Tidskrifter har oftast fotografiska omslag och vanligast är någon slags porträttbild.
Den kan variera mellan närbild, halv- eller helfigur. Det finns även tidskrifter som
använder extrema närbilder, vilket innebär att ansiktet beskärs. Den vanligaste varian
ten är dock närbild. Porträttet kan regisseras och tas i en studio eller en annan miljö.
Den kan också fotograferas i en mer naturlig miljö, till exempel på ett kafé, och få en
mer dokumentär känsla. Rent dokumentära bilder, där personen är helt omedveten om
att den fotograferas, är ovanligt. Utöver porträttbilder förekommer också reportage-,
action-, produkt- och idébilder. Ofta hamnar reportagebilder på omslagen eftersom de
är tydliga, har ögonkontakt och är kopplade till huvudartikeln inne i tidningen.
Inom populärpress är det vanligast att använda färg på omslaget, men ibland väljer
tidskrifter att göra svartvita omslag för att skapa variation. Svartvita omslag kan sym
bolisera djup och seriositet och används därför ofta på tidskrifter som handlar om
kulturpersonligheter, affärsmän eller politiker. ( Jais-Nielsen 2004, s. 37-39)

2.4.3 Tecknade omslag

Tecknade omslag kan vara realistiska eller karikatyrer, ett konstverk eller ett collage.
Dessa kan vara ett sätt att avvika från mängden av fotografiska omslag på ett effektivt
sätt. När ämnet i tidningen är svårt att illustrera med en fotografisk bild kan tecknade
omslag med fördel användas. Bland kulturtidskrifter påträffas ofta tecknade omslag,
men de kan även hittas i form av idébilder på affärstidskrifter. ( Jais-Nielsen 2004,
s. 43)

2.4.4 Typografiska omslag

Under denna genre kan "bilden" vara skriven rakt upp och ner som en löpsedel, där
texten är läsbar och skapar en bild samtidigt. En bild kan också skapas av typografi,
där typografin i första hand är dekorativ och går före läsbarheten. Dessa omslag är
vanliga bland annat när tidningar jubilerar. ( Jais-Nielsen 2004, s. 43)

2.5 Efterbehandling

När omslaget är tryckt behöver det efterbehandlas på något sätt. Här följer några av
de vanligaste efterbehandlingsmetoderna för omslag.

2.5.1 Lackning

För att höja glansen på omslaget kan det lackas. Lackering är den vanligaste ytbe
handlingsmetoden och utförs oftast direkt i offsettryckpressen, men kan även läggas
på i en speciell lackmaskin. Torkning sker antigen genom avdunstning eller genom
härdning. Det finns tre varianter av lackering: presslack, dispersionslack och UV-lack.
På omslag används oftast UV-lack. Till skillnad från de andra metoderna kan UV-lack
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läggas på i ett tjockare lager vilket ger högre glans och en hårdare yta. UV-lack har
fått sitt namn av att det härdas av ultraviolett ljus. Det går också att UV-lacka par
tiellt, det vill säga lacka delar av tryckarket, för att få en estetiskt effekt. På det sättet
kan väsentliga delar av trycket lyftas fram på ett effektivt sätt. ( Johansson, Lundberg
& Ryberg 2006, s. 378)

2.5.2 Laminering

En tunn plastfilm läggs på papperets yta och värms sedan fast i en speciell lamine
ringsmaskin. Laminat finns i olika varianter: blankt, matt, präglat och strukturerat.
( Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, s. 379) Det finns också seglaminat som är
extra starkt. (Hallberg 2001, s. 140) Omslaget lamineras för att öka slitstyrkan och
förbättra skyddet mot smuts, fukt och slitage. Många omslag blir även laminerade av
estetiska skäl för att förhöja produktens utseende. Laminering är ungefär dubbelt så
dyrt som lackning, men spricker inte lika lätt vid falsning och bigning. Bigning är
när man pressar in en vikmarkering i tjockare papper eller kartong för att underlätta
falsning. ( Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, s. 379)

2.5.3 Prägling

Prägling innebär att en upphöjd eller nedsänkt relief skapas vilket resulterar i att
bilden blir upphöjd i materialet. Reliefen formas mellan en matris och en patris.
Matrisen är i metall medan patrisen brukar vara i något plastmaterial. Ska präglingen
framställa fina detaljer måste även patrisen vara i metall, dessutom måste både matris
och patris vara uppvärmda. Det finns speciella tryckpressar där präglingar utförs. Till
skillnad från de andra ytbehandlingsmetoderna är detta en fysisk bearbetning av pap
peret. (Flessa 2001, s. 355-356)

2.5.4 Foliering

Denna metod är en rent estetisk ytbehandling och går ut på att en folie av metall eller
plast fästs på trycksaken med hjälp av en värmekliché. Detta ger en speciell ytkänsla
eftersom lagret blir tjockt och heltäckande. Foliering kan ge metallytor, metallfärger
eller mycket mättade färger. Det går även att foliera direkt vid eventuell prägling.
( Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, s. 379)

2.5.5 Inplastning

Många tidskrifter platsar in sina omslag. Detta håller fukten borta och kan göra inne
hållet överskådligt. Om tidskrifterna skickar med en gåva, till exempel en bok eller
smink, är detta ett lämpligt tillvägagångssätt. (Hallberg 1997, s. 219)

2.5.6 Klammerhäftning

Klammerhäftning, även kallat metallhäftning, är den billigaste häftningsmetoden
och kan göras på två olika sätt: platthäftning och rygghäftning (kallas också för
sadelhäftning eller instickshäftning). Rygghäftning är den vanligaste metoden att
häfta ihop en trycksak med begränsat omfång. Denna metod innebär att en eller
flera metallklamrar sätts i falsvecket på trycksakens rygg. En rygghäftad trycksak bör
inte överstiga hundra sidor. Detta kan variera eftersom det anpassas efter papperets
tjocklek. Om man har för många sidor eller om papperet är för tjockt resulterar det
i att trycksaken har svårt att hålla sig stängd. ( Johansson, Lundberg & Ryberg 2006,
s. 385-386)
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2.5.7 Limbindning

Limbindning är den vanligaste häftningmetoden på magasin och pocketböcker. Den
ger alltid en rygg till trycksaken. Några millimeter av inlagans rygg fräses bort och
ryggen förses sedan med ett limskikt. Därefter fästs inlagan mot omslaget. Detta är
den näst billigaste häftningsmetoden. Den används när sidantalet är högt och om
papperet är styvt. Det spelar också in hur trycksaken ska användas, om till exem
pel magasinkänsla vill fås, och hur mycket den får kosta. ( Johansson, Lundberg &
Ryberg 2006, s. 387)

2.6 Papper

På tidskrifter och magasin brukar omslagspapperet vara något styvare och tjockare
än inlagans papper. Det brukar även vara bestruket. På inlagans papper brukar istället
kalandrerat papper i låga ytvikter användas.
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3. Material och metod
3.1 Teoristudier

Vi utgår till att börja med ifrån en bok som handlar specifikt om tidskriftsdesign.
Utöver det använder vi oss av ett par böcker som tar upp grafisk design mer allmänt.
För att se om någon gjort en liknande studie tidigare letar vi bland andra uppsatser.
Vi hittar tre uppsatser som tagit upp liknande ämnen, men ingen som inriktat sig på
exakt det vi vill skriva om. Genom dem kan vi sedan få tips på annan litteratur som vi
kan använda oss av. Litteraturstudierna påbörjas innan själva examensarbetet startas.
Under arbetets gång letar vi reda på ytterligare litteratur när vi behöver komplettera.

3.2 Kontakt med redaktioner

För att få tag på äldre omslag kontaktas respektive redaktion för att på det sättet få
tillgång till deras arkiv. Vi mailar ett antal personer på Veckorevyn och Magazine
Café för att fråga om vi får besöka dem. Mari Wigren, art director på Veckorevyn,
svarar att vi gärna får komma och besöka deras redaktion. Joel Persson, art director
på Magazine Café, svarar också att vi får komma och besöka dem. Under besöken
intervjuas respektive art director om omslagsdesign och trender. Besöket innehåller
även fotografering av omslag från Veckorevyns och Magazine Cafés arkiv.

3.3 Undersökning av omslag

Vi delar upp omslagen i perioder beroende på när stora förändringar skedde. När vi
undersöker omslagen kollar vi på layout, antal textpuffar, bild, logotyp, färger, typsnitt,
format, papper, efterbehandling och streckkod. Under layout fokuserar vi på helheten:
var logotypen ligger, hur puffarna och bilden placeras och liknande. När vi under
söker bilden tittar vi på komposition, utsnitt, innehåll och vilken sorts bild det är. Vi
tittar på hur logotypen ändrats genom åren och hur många gånger den förändrats.
Vi undersöker vilka färger som dominerar, hur de komponeras ihop och hur många
olika färger som används på omslagen. Angående typsnitt granskas endast vilken
typsnittsklass som används: sans serif, serif, skript och liknande, samt om texten står
i gemener eller versaler. Vad gäller papper tittar vi på om det är samma typ av papper
på inlagan och omslaget. Vi tittar också när efterbehandling och streckkod införs.

3.3.1 Avgränsningar vid undersökning av omslag

Vi undersöker inte vilka ställningar personerna på bilderna står i, eftersom det då
måste undersökas psykologiskt. Vad som skrivs i puffarna bortser vi från eftersom det
är själva designen vi inriktar oss på. Vi tar inte reda på vilket specifikt typsnitt som
används då detta inte heller påverkar själva designen eller känslan omslaget ger. På
grund av att de äldre tidskrifterna i Veckorevyns arkiv inte är lösa tidningar längre
kan vi inte heller ta reda på om de hade rygg eller inte. Ifall vi har den möjligheten
tar vi reda på om tidskrifterna är limbundna eller klammerhäftade, dock kollar vi inte
vad som eventuellt står skrivet på ryggen.

3.4 Intervjuer
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Innan besöket förbereder vi ett antal frågor som vi kan utgå ifrån under intervjuerna,
men är beredda på att även ställa följdfrågor. Intervjuerna med Wigren och Persson
spelas in med mobiltelefon och skrivs ned vid hemkomst (se bilaga E och F). Både
Wigren och Persson godkänner att intervjuerna publiceras i rapporten.

3.5 Enkätundersökning

För att få åsikter från personer i branschen och samtidigt erhålla en bredd på arbetet
väljer vi att även göra en enkätundersökning. De tidskrifter vi skickar till ligger inom
segmentet livstil och mode för kvinnor i åldern 18-30 respektive för män i åldern
20-35. De vi hittar kontaktuppgifter till är: Amelia, Cosmopolitan, ECOqueen, Bon,
Camino, King, Chic, Glamour, Solo, Tara, Slitz, MAN, Moore och Plaza kvinna.
Vi skapar två olika enkäter, en riktad mot tidskriftsredaktionerna och en riktad mot
tryckerierna. Dessa enkäter mailas till art directorn på respektive tidning och till
projektledningen på de två tryckerierna Sörmlands Grafiska och VTT Grafiska.

3.5.1 Telefonsamtal

De art directors som inte svarar på enkäten rings efter några veckor upp och till
frågas om de vill svara direkt på telefon istället. Om de inte vill svara alls frågar vi
vad anledningen är.
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4. Resultat
4.1 Undersökning av omslag

Här följer en redovisning av undersökningen av Veckorevyns och Magazine Cafés
omslag. För en översiktlig tabell över undersökningen hänvisas till bilaga B och D.

4.1.1 Veckorevyn

Ett urval av Veckorevyns omslag redovisas periodvis i bilaga A.

4.1.1.1 Period 1: 1935 – 1936

Oklart, Veckorevyn har inga exemplar från denna period i sitt arkiv.

4.1.1.2 Period 2: 1/1937 – 31/1937

Se figur 2. Tidningshuvudet har inte någon speciell plats utan den placeras olika
för varje nummer. Det finns antingen ingen eller endast en puff på omslaget.
Tidningshuvudet ligger i ett av hörnen och den eventuella puffen ligger i ett av de
andra hörnen. Omslagsbilderna är utfallande och tecknade. På bilderna är det kändi
sar från teater och film, men även okända personer, barn och ibland till och med djur.
Både män och kvinnor förekommer.
Logotypen ligger på en dassigt svart tonplatta ihop med tidningsinformationen.
Veckorevyn är skrivet i en sans serif där stapeln i V i "Vecko" går en bit upp och
stapeln i R går en bit ner. Huvudsakligen används en svart färg och mycket rött på
omslagen denna period. Färgerna är matta. På rubrikerna används en skript, men
när det är längre puffar används en sans serif. Papperet på omslagen är samma som i
inlagan. Formatet är 250x327 mm. Det används ingen efterbehandling och det finns
ingen streckkod under den här perioden.

Figur 2. Figuren visar
ett exempel från period 2,
Veckorevyn.

4.1.1.3 Period 3: 32/1937 – 35/1940

Se figur 3. Tidningshuvud byttes helt. Det är samma typsnitt och samma utformning
på "Veckorevyn", men nu är det uppdelat i två ord. "Vecko" står längst upp över hela
bredden på sidan, medan "Revyn" står i mindre teckengrad på höger- eller vänster
sidan under "Vecko". Båda står på en svart tonplatta. Tidningsinformationen står
tillsammans med "Revyn" och är en del av tidningshuvudet. Det enda som har för
svunnit från tidningsinformationen är utgivarens namn. Det är fortfarande som mest
en puff på omslaget. Längden på puffen varierar och därmed också utformningen av
den. Puffarna ligger antingen på tonplattor, som kan vara svarta eller röda, eller direkt
på bilden beroende på vad det är för bild. Puffarna placeras oftast i ett av de nedre
hörnen, men kan även ligga på ett annat ställe om bilden kräver det. Oftast används
samma sans serif som tidigare, ibland kan dock puffarna skrivas i någon skript. På
rubriker används versaler och i de kortare texterna används gemener.
Logotypen är röd och ligger mot en svart tonplatta. Logotypen varierar mellan att
ha vita outlines eller inga outlines alls. När de är vita är också tidningsinformations
texten vit. Ibland är både tidningshuvudet och tidningsinformationen också helröda.
Bilderna, som är utfallande, föreställer kändisar, "vanliga" personer, djur och barn.

Figur 3. Figuren visar
ett exempel från period 3,
Veckorevyn.
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De kan vara från teater- och filmvärlden, politikvärlden eller kungahuset. Det finns
män likaväl som kvinnor och det är tecknade bilder även denna period. Jämfört med
perioden innan är färgerna mer mättade. Huvudsakligen används svart och rött även
här, men man har en bredare färgskala än innan. Papperet på omslaget är samma som
inlagan och den behåller sitt format. Ingen efterbehandling och ingen streckkod har
börjat användas än.

4.1.1.4 Period 4: 35/1940 – 26/1946

Dessa tidskrifter finns inte i Veckorevyns arkiv så de undersöks inte.

4.1.1.5 Period 5: 27/1946 – 35/1953

Se figur 4. Under denna period används en till två puffar. Puffarna ligger oftast direkt
på bilden. I vissa fall kan den ligga på en tonplatta. Texten i puffarna är alltid cen
trerad (utom när det bara är ett ord). De är oftast placerade utifrån hur bilden ser ut,
vanligast är att de ligger i något av de nedre hörnen.

Figur 4. Figuren visar
ett exempel från period 5,
Veckorevyn.

Man har börjat med fotografiska omslag och motiven är fortfarande kändisar från
nöjes- och kulturvärlden. Barn, djur och okända personer förekommer också. Det
är mest kvinnor på omslagen, men män figurerar också där ibland. De använder en
utfallande bild där logotypen ibland delvis täcks av någonting i bilden, som till exem
pel ett huvud. Tidningsinformationen hänger inte längre ihop med logotypen, den
ligger oftast till höger eller vänster under logotypen. I särskilda fall ligger den i nedre
hörnet. Logotypen ligger inte på en tonplatta längre utan har en skugga. Den sträcker
sig över hela övre bredden. "Vecko" är skrivet större än "Revyn" och de står bredvid
varandra. Det är samma typsnitt och utformning på Veckorevyn förutom att stapeln i
R inte längre går ner. Ena stapeln på V går fortfarande en bit upp. Logotypen varierar
mellan att vara röd eller vit. Det är även i denna period i stort sett bara sans serifen
som används. Man börjar dock även använda en serif som kursiveras ibland. På vissa
omslag syns dessutom ett skript-typsnitt. På rubriker används versaler och i de kor
tare texterna används gemener.
Rött och svart är de dominerande färgerna, men den breda färgskalan används
fortfarande. Ingen efterbehandling eller streckkod har börjat användas. Papperet är
samma på omslaget som i inlagan. Formatet varierar under perioden och i slutet är
det 225x300 mm.

4.1.1.6 Period 6: 36/1953 – 33/1961

Se figur 5. Omslaget har en utfallande bild, utom speciella fall, med tidningshuvudet
längst upp. Tidningsinformationen hålls nära logotypen så ofta den kan, skiftandes
mellan höger- och vänstersida. Under 1955 börjar de lägga tidningsinformationen
på en rad i en mindre teckengrad, oftast ovanför logotypen till höger. Dock kan den
ibland även ligga under tidningshuvudet. Puffarna är en eller max två. De är placerade
olika beroende på bilden. Diagonala, färgade tonplattor bakom enstaka puffar börjar
användas. Tonplattorna är i olika färg beroende på bildbakgrunden. Nuvarande kon
cept kan börja anas i tidningen. De fortsätter med fotografiska omslag med kändisar
från nöjes- och kulturvärlden. Det är allra mest kvinnor, men i enstaka fall även män
och barn, även nu kan okända personer förekomma.
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Logotypen ändras drastiskt. De byter typsnitt på logotypen helt och hållet. Det är
fortfarande skrivet i en sans serif men med ett stort skript-R i "Revyn". "Veckorevyn"
övergår 1954 till en serif i versaler. Den behåller sitt skript-R i "Revyn". Då slutar de
också med skuggan bakom logotypen. 1955 flyttas "Vecko" upp till vänstra hörnet
och blir mindre medan "Revyn" sträcker sig över nästan hela övre bredden. Den
varierar i storlek beroende på bild, i enstaka fall placeras logotypen på ett annat ställe.
Senare under 1955 flyttas "Vecko" ovanpå R-stapelen. 1959 står "Vecko" istället i en
bruten stapel i R. Perioden börjar med en helröd logotyp med skugga. Sedan skiftar
den mellan rödvit och rödsvart. Senare i perioden kommer också fler färger in som
rosa och gult. Fram till 1955 håller de kvar de huvudsakliga rödsvarta färgerna på
omslaget. Därefter börjar det komma många fler färger. Det syns speciellt på påsk
numret 12, år 1955 (se bilaga A, s. A 6), där alla möjliga färger börjar användas.
Färgerna känns mer mättade och klarare än innan.
Puffarnas rubrik är alltid i versaler och följande text i gemener. Antingen används
endast sans serif eller endast serif genom hela omslaget, förutom på fototexten och
tidningsinformationstexten. Där används istället alltid sans serif. På några omslag
blandas stilarna, så att ena puffen står i sans serif och andra i serif. Formatet ändras
under den här perioden. Till en början håller den ungefär samma format som förra
perioden, men blir sedan lite mindre. 1959 är formatet 232x308 mm och övergår
under 1960 till 225x300 mm. Ingen efterbehandling har börjat användas och det
finns inte heller någon streckkod. Papperet på omslaget är samma som inlagan.

Figur 5. Figuren visar
ett exempel från period 6,
Veckorevyn.

4.1.1.7 Period 7: 34/1961 – 24/1964

Se figur 6. I början av denna period ligger puffarna vid sidan, oftast till vänster av
motivet på bilden. I början av 1964 läggs en tonplatta på övre delen av omslaget. På
den ligger då logotypen, som sträcker sig över hela bredden, och de flesta puffarna.
De börjar också då använda sig av prickar som avskiljer puffarna från varandra. Det
finns olika många prickar som avskiljer de olika puffarna. Tidningsinformationen lig
ger fortfarande kvar i högra hörnet på en enda rad över tidningshuvudet. I nummer
34, år 1961 (se bilaga A, s. A 8), syns en stor tvåa i puffen, vilket vanligtvis används
idag. Det varierar mellan ett till sex puffar. Omslagen har utfallande bilder på kändi
sar från nöjes- och kulturvärlden och är fotografiska. De har börjat med närbilder på
personerna på omslaget. Ansiktet täcker i stort sett hela omslaget och motivet tittar
rakt på mottagaren. Tonplattan som kommer i början av 1964 kapar huvudtoppen på
motivet, vilket den inte gör i början av perioden.
Logotypen ändras drastiskt igen. Veckorevyn står i versaler, men är fortfarande
uppdelad i "Vecko" och "Revyn". "Vecko" står i en fet sans serif och "Revyn" i en
serif. "Revyn" sträcker sig över hela övre bredden, medan "Vecko" är mindre. Den
sträcker sig över R och E i "Revyn". Färgen på både "Vecko" och "Revyn" varierar.
Ibland är båda orden i samma färg och ibland är de olika. De börjar använda mer
och mer färger. Färgerna på texterna plockas från bilden. De använder ingen speciell
färg utan varierar mellan olika beroende på färgerna i bilden. En serif används främst
på omslagen under denna period. När tonplattan kommer in används en sans serif
till puffarna till en början, men det övergår också till en serif. Det används oftast
olika seriffer för varje nummer. Tidningsinformationen står alltid med en sans serif i
liten teckengrad. Det används ingen efterbehandling och det finns fortfarande ingen
streckkod. Papperet på omslaget är likadant som på inlagan. Formatet är samma som
tidigare, det vill säga 225x300 mm.

Figur 6. Figuren visar
ett exempel från period 7,
Veckorevyn.
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4.1.1.8 Period 8: 25/1964 – 44/1966

Figur 7. Figuren visar
ett exempel från period 8,
Veckorevyn.

Se figur 7. Under den här perioden fortsätter de att ha en utfallande närbild. De job
bar vidare med tonplattan, men den är kortare och tar inte lika stor plats som innan.
Tonplattan är alltid vit. Puffarna ligger kvar under tidningshuvudet på tonplattan
på en rad och skiljs av från varandra med prickarna. Puffar som har med bilden att
göra ligger direkt på bilden. Logotypen har ändrats och sträcker sig över nästan hela
bredden. Bredvid ligger en tonplatta, som är lika hög som logotypen, med tidnings
informationen. Tidningsnumret är stort och resten av informationen är liten. Under
1966 läggs tidningsinformationen under logotypen på en rad i mindre teckengrad.
Nummer, datum och pris betonas genom att de är större än övrig information.
Dessutom förstärks den informationen genom att göra de kursiva eller feta. I ton
plattan bredvid logotypen läggs sedan istället en puff. Antalet puffar har också ökat
och de har allt från en puff upp till sju puffar. I mitten av 1966 ändras layouten på
puffarna i den vita tonplattan. De har inte längre många puffar på en rad som skiljs
av med prickar. Istället finns en puff där en del av puffen är i väldigt stor teckengrad
och resten av puffen i mindre teckengrad bredvid den. Det är alltid en fet, gemen sans
serif på puffarna. I enstaka fall sätts vissa ord i puffarna versalt. Under 1966 börjar
en serif användas på några meningar i puffarna och vissa står kvar i en sans serif.
Tidningsinformationen står fortfarande i en sans serif och liten teckengrad.
I den här perioden används både fotografiska och tecknade omslag. Det är fort
farande bilder på kändisar från nöjes- och kulturvärlden. Det är mest kända kvinnor
som syns på omslagen, men det förekommer också kända män. Närbilder används
oftast där ansiktet täcker större delen av omslaget. Tonplattan ligger kvar på den övre
delen av sidan och kapar av en del av personens huvud. Alla tittar rakt fram och de
flesta ler.
Även den här perioden ändras logotypen. "Vecko" och "Revyn" ligger på samma rad
och de är lika stora. Det karaktäristiska skript-R är borttaget. Båda orden står i en
fet sans serif och är kondenserad. Orden delas av med en liten stjärna. Det används
en massa olika färger, dock inte som innan när de plockas ur bilden. Blått och grönt
används mycket på tidningshuvudet, men det finns ingen standardfärg. Ingen efter
behandling eller streckkod syns till än. Omslaget och inlagan har samma papper.
Formatet är i stort sett likadant som innan, endast bredden är ändrad. Den är nu
230x300 mm.

4.1.1.9 Period 9: 45/1966 – 39/1968

Figur 8. Figuren visar
ett exempel från period 9,
Veckorevyn.
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Se figur 8. Logotypen behåller sitt typsnitt, men placeras nu högst upp till vänster.
"Vecko" står ovanför "Revyn". Under "Revyn" står tidningsinformationen och är lika
brett som logotypen. Prickar skiljer datum och liknande information från varandra.
De skiftar mellan att ha en tonplatta på övre delen, som även används i början av
1964, och att ha en tonplatta på hela vänstersidan. Puffar ligger nu endast på tonplat
torna. Det enda som står på bilden, om det nu står något, är vem som har tagit fotot.
Nummer 39, år 1968 (se bilaga A, s. A 10), är ett specialnummer, då det inte finns
någon tonplatta utan det är en utfallande bild som puffarna placeras på. Det finns
mellan en och fyra puffar på omslagen. De börjar använda färger i den orange och
gula skalan, men även många bruna och beige toner. De använder fortfarande grönt,
blått och rött också. "Vecko" och "Revyn" kan vara i samma eller olika färg.
Det är fotografiska omslag även denna period. Oftast används närbilder på kvinnor
från nöjes- och kulturvärlden, det förkommer även män. Halv- och helfigur börjar
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också användas ibland. I enskilda fall förekommer okända personer och barn. När
tonplattan är på övre delen kapar den av toppen av huvudet. Tidningsinformationen
står i en sans serif med liten teckengrad. Puffarna har blivit större på de flesta omslag
och skrivs oftast med en serif som är fet. Ibland kan det även stå med kursiv stil och
i versaler. I enstaka fall används också en fet, sans serif i versaler. De behöll formatet
från förra perioden, 230x300 mm. Inga efterbehandlingar används och det finns ännu
ingen streckkod.

4.1.1.10 Period 10: 40/1968 – 6/1977

Se figur 9. Under denna period varierar layouten väldigt mycket. De växlar mellan
att ha en tonplatta under tidningshuvudet, på den vänstra sidan, nedtill, diagonalt
eller i kombinationer. Ibland används inte några tonplattor alls. Puffarna ligger på
tonplattorna, direkt på bilden, upptill, på sidan eller nedtill. Ibland finns en bild till
puffen, ibland inte. Ibland är puffen kopplad till bilden på omslaget. Tidningshuvudet
ligger alltid ovanpå bilden, det vill säga den ligger alltid längst fram, framför motivet.
Antalet puffar varierar mellan ett och fem stycken. Logotypen ligger längst upp på
sidan över hela bredden. Tidningsinformationen ligger till en början under logo
typen över hela bredden, men flyttas 1970 upp till högra hörnet ovanför logotypen.
Prickarna som avskiljer informationen finns kvar. Under 1975 börjar de skriva mer
tydligt vilket nummer tidningen har. Det skrivs under logotypen i en större tecken
grad. För första gången skrivs både "Vecko" och "Revyn" i gemener, förutom första
bokstaven i vardera ord. De skrivs med ett mekaniskt typsnitt och orden sitter ihop. I
början av perioden ligger en treklöver mellan de två orden som en avskiljare. Den tas
bort under 1970. Under 1972 delas orden upp genom att ha olika färger på "Vecko"
och "Revyn", men återgår snart till att ha samma färg på hela logotypen. Under 1975
läggs till en tjock outline runt hela logotypen som finns kvar perioden ut.
Det är fotografiska omslag med kändisar från nöjes- och kulturvärlden. Enstaka
okända personer kan förekomma. Det är mest kvinnor, men även män figurerar på
omslaget. Det förekommer också par och familjer. Huvudmotivet kollar alltid rakt
fram och det skiftar mellan närbild och halvfigur, som under denna period blir allt
vanligare. Många olika färger används utan någon speciell struktur. Logotypen är röd
under nästan hela perioden. Dominerande färger är nu rött och orange. Under 1972
är "Vecko" orange och "Revyn" i rött. Under 1975 börjar de variera färgen på logo
typen. I puffarna används mest samma mekan-typsnitt som i logotypen. Det varierar
mellan gemener och versaler, men det är mest gemener. Ibland används även en sans
serif eller en serif, som ibland kan vara kursiv, som komplement till mekanen. Ibland
finns även en dragarpuff. 1975 används i stort sett bara mekanen på puffarna. De har
också små bilder utöver stora omslagsbilden på framsidan. De små bilderna ligger på
en tonplatta som är placerad på den nedre delen av omslaget. Varje bild har också en
tillhörande puff och det finns en röd stjärnform som återkommer med texten "Det
händer i VeckoRevyn". Ingen efterbehandling eller streckkod används och det är
samma papper på omslaget som i inlagan. Formatet är detsamma som föregående
period. En kod för numret finns längst ner till vänster på en vit tonplatta, den kom
under 1975.

Figur 9. Figuren visar ett
exempel från period 10,
Veckorevyn.

4.1.1.11 Period 11: 7/1977 – 2/1979

Se figur 10. Återigen byter Veckorevyn logotypen helt och hållet. Den ligger till
en början längst upp till höger för att sedan bli mindre och flytta till övre vänstra
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hörnet. Under 1978 flyttas den runt på vänsterkanten och läggs på en gul tonplatta.
Tidningsinformationen ligger i början på en rad ovanför logotypen. När logotypen
blir mindre flyttas informationen ner precis ovanför bilden, till höger om logotypen.
Under 1978 läggs informationen på sex rader precis ovanför logotypen. De flesta
puffarna ligger till en början på en vit tonplatta utmed vänsterkanten. En del puffar
ligger direkt på bilden. Det ligger även andra små bilder på omslaget bredvid den
utfallande bilden. Oftast ligger bilden på tonplattan mellan två puffar, där en av
puffarna tillhör bilden. Under 1978 flyttas tonplattor och puffar runt inkonsekvent.
Det finns mellan två till sex puffar på omslagen denna period. Det förekommer både
fotografiska och tecknade omslag. Motiven är kändisar från nöjes- och kulturvärlden
och nu börjar män dominera på omslagen, men kvinnor och par finns fortfarande
kvar. Personerna på omslagen har oftast ögonkontakt och de flesta ler. Halvfigurer
syns mer, men det finns fortfarande närbilder.
Figur 10. Figuren visar
ett exempel från period 11,
Veckorevyn.

Logotypen har ändrats drastiskt. "Vecko" och "Revyn" står staplade ovanför varandra.
Det blir en fet, extrem sans serif och har en tunn linje i mitten som är antingen gul,
orange eller röd. I början går linjen på V ända ut till vänsterkanten och linjen på N går
ända ut till högerkanten. Logotypen sträcker sig över två tredjedelar av sidans bredd.
Efter halva 1977 försvinner linjen på V och logotypen flyttas ända in till vänstra hör
net, medan linjen på N fortsätter ut till högerkanten. 1978 försvinner den också helt.
Ovanpå strecket på V ligger en röd tonplatta med "nya" i gula, versala mekaner till
1977, då flyttas den till att ligga lite under O i "Vecko" uppe till höger om logotypen.
De dominerande färgerna är vitt, rött, svart och gult. I början av perioden är omslagen
huvudsakligen vita, men i slutet av perioden dominerar rött och gult.
Tidningsinformationen står inte längre i sans serif utan i serif. I början används ett
mjukt, serif-typsnitt som finns i olika tyngder på puffarna. Sedan börjar det komp
letteras med en skript eller en extrem i vissa fall. De använder en kondenserad,
sans serif i mitten av 1977. 1978 används inte längre den mjuka seriffen, istället
förekommer en fet sans serif ofta tillsammans med en serif som ibland kursiveras.
Tidningsinformationen avskiljs med hjälp av prickar. Papperet på omslaget är samma
som på inlagan och ingen efterbehandling. Formatet blir ytterligare lite mindre,
222x288 mm. Streckkod används inte än, men koden för numret finns längst ner till
vänster på en vit tonplatta.

4.1.1.12 Period 12: 3/1979 – 44/1984

Figur 11. Figuren visar
ett exempel från period 12,
Veckorevyn.
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Se figur 11. Logotypen ändras helt igen. Den ligger vinklad, från vänsterkanten upp
mot högerkanten över hela bredden. Den ligger oftast ovanpå bilden, men kan i vissa
fall även ligga bakom motivet i bilden. Logotypen ligger ofta också både framför
och bakom motivet samtidigt. Tonplattorna följer med under denna period. Dock
tar de en paus från tonplattorna 1980 då de lägger puffarna direkt på bilden. Redan
i början av 1981 kommer tonplattorna tillbaka, oftast får varje rad en egen tonplatta.
De kan förekomma direkt på bilden också. Tidningsinformationen står inte längre på
omslaget. Det enda som finns är koden för Veckorevyn och vilket nummer det är och
ibland även månaden. Antalet puffarna varierar mellan två och åtta. Puffarna börjar
öka mer och mer under denna period, plus att de kan vara lite längre i vissa fall när
det är färre puffar. De är oftast olika stora och har en dragarpuff. I enstaka fall är de i
samma storlek. Fotografiska omslag används även under denna period med kändisar
från nöjes- och kulturvärlden. På vissa av bilderna syns att de har börjat med retusche
ring. Fram till 1983 kunde det vara både kvinnor och män, men därefter förekommer
endast kvinnor. Det varierar mellan olika bildkompositioner, men oftast är det närbild.
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Logotypen har ändrat typsnitt. "Revyn" står med en skript där R är versalt och resten
står i gemener. "Revyn" ligger lite vinklat uppåt från vänsterkanten. Ovanför "Revyn"
står "Vecko" i versaler i en sans serif. Till en början är "Vecko" spärrad och den börjar
vid R-stapeln och sträcker sig till slutet av Y. Men under 1980 dras den ihop och
sträcker sig inte lika långt, då börjar den vid V och slutar i mitten av Y. "Vecko" och
"Revyn" är i samma färg och har en liten skugga i en annan färg. Vilken färg det är
kan dock variera. Rosa kommer in mer och mer, men det är fortfarande väldigt blan
dade färger. De har ingen speciell färg de håller sig till. På alla omslag används dock
ett slags färgtema. En färg kan återkomma fler gånger på omslaget, till exempel kan
logotypen ha en färg och då kan tonplattorna vara i samma färg. De håller sig till två
färger på tonplattor, text och logotyp. Ofta plockar de någon av de färgerna ur bilden.
I början av perioden används en fet sans serif som varierar mellan gemener och ver
saler. 1981 byts den istället till en mekan som användes i olika storlekar och tyngder.
De använder både versaler och gemener och har endast mekan-typsnittet på puffarna
perioden ut. Koden, numret och eventuell månad står i en sans serif hela perioden.
Ingen efterbehandling eller streckkod används och det är samma papper på omslag
som inlagan. Det är samma format som perioden innan, 222x288 mm.

4.1.1.13 Period 13: 45/1984 – 26/1999

Se figur 12. Tidningshuvudet är likadant och ligger på samma ställe. Det är fortfaran
de utfallande bild. Logotypen varierar mellan att helt ligga ovanpå motivet, bakom
motivet eller att en del av logotypen är ovanpå och en del är bakom samtidigt. Ibland
används fortfarande tonplattor för puffarna, men oftast ligger de direkt på bilden. En
dragarpuff används alltid på omslagen. Antalet puffarna varierar mellan tre och nio
stycken. Puffarna ligger runtomkring själva motivet och även ibland på motivet. Det
finns inte någon egentlig struktur för puffarna. Det finns även småbilder på omslagen
som tillhör någon puff. Det kan också finnas en bild på en extra trycksak om den
skickas med i just det numret, exempel nr 15, år 1995 (se bilaga A, s. A 17). Priset står
längst upp i vänstra kanten. 1997 börjar tidningsinformationen ligga utmed vänster
kanten ståendes på en rad, medan priset är kvar uppe i vänstra hörnet. Streckkoden
kommer 1987 och är placerad stående eller liggande i högra hörnet. Från och med
1999 är Veckorevyns webbadress med på omslaget nere i högra hörnet. Det används
endast fotografiska bilder. Nu används endast tjejer på omslagen från nöjesvärlden.
Bilderna är oftast tagna som närbilder, men kan även vara i hel- eller halvfigur. I spe
cialfall, som till exempel Fröken Sverige-numret, kan fler än en kvinna pryda omsla
get. Mindre bilder som tillhör puffarna kan förekomma, där kan även män finnas.
Nummer 5, år 1997 (se bilaga A, s. A 17), lanseras "nya" Veckorevyn. I samband med
det börjar de ha en smal, färgad tonplatta längs med hela bredden längst upp. Där
skrivs en tagline, i början "nyare, smartare, större", senare antal läsare. Under 1999 tas
tonplattan bort och istället läggs en oval form centrerat ovanför "Vecko", med olika
taglines. "Vecko" och "Revyn" är alltid i samma färg. Det börjar användas fler färger
ju längre in i perioden man kommer, upp till fyra olika färger plus vitt och svart.
1999 börjar det lugna ner sig och de återgår till max tre olika färger plus vit och svart.
Oftast är det två färger som dominerar och används flitigt, med inslag av andra färger
som används på mindre rutor och puffar. Rosa och gult används väldigt mycket och
ofta tillsammans.

Figur 12. Figuren visar
ett exempel från period 13,
Veckorevyn.

Sans serifer används genom hela perioden, men kan variera i tyngd. I början kombi
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neras sans serifen med en serif. Under 1990 kombineras den med en mekan på några
omslag, men oftast används endast sans serifer. 1994 börjar de blanda in flera olika
typsnitt utöver sans serifen och använder både versaler och gemener. De börjar också
lägga skugga bakom de större puffarna. Här börjar de kontinuerligt använda stora
siffror. Tidningsinformationen var först i en serif, men vid relanseringen 1997 över
gick de till en sans serif. Under 1991 börjar de använda styvare papper på omslaget. På
specialnummer kan logotypen folieras. När "nya" Veckorevyn lanseras 1997 folieras
logotypen på de första numren. Omslagen börjar lackas 1994. Under 1986 minskas
formatet till 217x280 mm och det behålls ända till nylanseringen 1997. Då blir den
222x295 mm. Under 1999 återgår det till det tidigare formatet 217x280 mm.

4.1.1.14 Period 14: 27/1999 – 7/2009

Se figur 13. Logotypen ändras, men ligger fortfarande längst upp lite vinklad uppåt
mot högerkanten. Den sträcker sig inte helt över hela bredden. Logotypen varierar
även i denna period att ligga bakom och framför motivet eller både och. Puffarna lig
ger runt motivet i bilden. Det enda som är helt fritt från puffar på motivet är ansiktet,
dock kan logotypen ligga på övre delen av ansiktet ibland. Det finns fortfarande en
dragarpuff. Det skiftar mellan fem till tio puffar på omslaget. Tidningsinformationen
är i början av perioden skriven på en rad längst ner på sidan, oftast vänsterställd.
Ibland kan den även vara centrerad eller högerställd. Streckkoden hoppar runt på
olika ställen, men den ligger aldrig på övre delen av sidan. Under 2007 hamnar
tidningsinformationen under streckkoden. Den ligger nästan alltid i högra hörnet, i
enstaka fall kan den ligga i vänstra hörnet. Det används bara fotografiska bilder med
kända kvinnliga personer på. Vanligast är närbild, men bilderna varierar mellan det,
extrem närbild, halv- och helfigur. De flesta tittar rakt in i kameran och ler. Det finns
fortfarande små bilder från innehållet i tidningen samt på gåvor som skickas med.

Figur 13. Figuren visar
ett exempel från period 14,
Veckorevyn.
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Logotypen ändras igen. "Vecko" placeras till vänster om R i "Revyn". Den står
fortfarande i en sans serif och i versaler. "Revyn" har dock fått ett nytt typsnitt, en
rundare skript. R är fortfarande versalt och "evyn" står i gemener. Nummer 26, år
2005 (se bilaga A, s. A 20), ändras logotypen igen och "Vecko" hoppar tillbaka in
över "Revyn" till höger om R. "Vecko" är då liten och sträcker sig från slutet av E
till början av V i "Revyn". Skuggan har också tagits bort från logotypen. Typsnitten
som används är mest sans serifer som kompletteras med ett serif-typsnitt genom
hela perioden. Ibland kan även handskrivna typsnitt eller skript-typsnitt användas.
Tidningsinformationen står i en sans serif och i liten teckengrad denna period
också. På omslagen förekommer tre eller fyra färger plus svart och vit. Bakgrunden
till bilden är nästan alltid enfärgad. Mönstrad eller naturlig bakgrund förekommer
sällan, men dekorfärger förekommer ofta. Vanligast då är orange, rosa, lila eller gult.
Rosa och rött används ofta på omslagen under denna period. Omslagen lackeras.
Specialnummer kan få extra behandling, exempelvis partiellt lack eller foliering.
Omslagen har styvare och tjockare papper än inlagan och behåller sitt format på
217x280 mm. Streckkoden hoppar runt i början av perioden, men under 2007 får den
en bestämd plats på högra nederkanten.
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4.1.2 Magazine Café

Ett urval av Magazine Cafés omslag redovisas periodvis i bilaga C.

4.1.2.1 Period 1: 1/1990 – 2/1993

Se figur 14. Tidningshuvudet består av logotyp, tagline, utgivningsnummer och ordet
magazine. Logotypen ligger över hela bredden överst på omslaget. Ovanför C i logo
typen står det magazine. På första numret finns det också en tagline längst upp med
texten "ny tidning". Bilden är utfallande. De flesta puffarna är uppstaplade på vänster
sida, och under dessa finns streckkoden med tidningsinformationen. Till en början
ligger tidningsinformationen under streckkoden. Den flyttas dock i nummer 6, 1991
(se bilaga C, s. C 1), till att ligga till höger bredvid streckkoden. Utgivningsnumret
står centrerat under själva logotypen tillsammans med priset. Denna information
försvinner helt vid nummer 4, år 1992 (se bilaga C, s. C 2), och har enbart tidnings
informationen vid streckkoden kvar. I anslutning till bilden finns en dragarpuff som
oftast är placerad på höger sida. Den kan även ligga bland de andra puffarna, längst
ner till höger eller i mitten. Vanligast är att tidningshuvudet placeras framför bilden,
i enstaka fall kan man under denna period se att den ligger bakom motivet. Puffarna
är mellan fyra och nio stycken. Till en början är det runt fyra-fem stycken puffar,
men i mitten på 1991 ökar de till åtta-nio stycken. Det är endast fotografiska bilder
på både utländska och svenska kändisar från kultur- och nöjesvärlden. På bilderna är
det oftast män som syns, men det förekommer även kvinnor. Ibland är det också två
personer på bilden, en man och en kvinna. De flesta bilderna är närbilder, men ibland
syns halvfigur och en gång också helfigur.

Figur 14. Figuren visar
ett exempel från period 1,
Magazine Café.

Logotypen står i en fet sans serif med versalt C och resten i gemener. "Café" är
utfallande åt höger och vänster så att C och é beskärs något. Accenten är till en
början inte utfallande, men blir det i nummer 5, år 1991 (se bilaga C, s. C 1), och då
beskärs även den något. Färgen på logotypen varierar, men rött och blått dominerar.
Bakgrunden är oftast vit. Det förekommer dock svarta bakgrunder och även enstaka
naturbakgrunder. Färgen på puffarna är oftast svart, vit eller röd. Det varierar mycket
även här så blått, gult och grönt förekommer också.
Till en början står "magazine" i en versal sans serif, med ganska liten teckengrad,
ovanför C. Nummer 5, år 1991, börjar det placeras ovanför a istället. I nummer 2, år
1992 (se bilaga C, s. C 2), börjar ordet skrivas i gemener och blir då större. Puffarna
skrivs alltid med en sans serif och nästan alltid i versaler. Storleken på puffarna
varierar mycket då puffarnas rubrik skrivs i en större teckengrad än övrig pufftext.
Utgivningsnumret och priset under logotypen skrivs även det med en sans serif i
versaler. Halva tidningsinformationen är i gemener och andra halvan i versaler, men
också de i en sans serif. Papperet på omslaget är under hela Magazine Café existens
styvare än inlagepapperet. Formatet är 219x280 mm i början av perioden. Det änd
rades till 225x290 i nummer 2, år 1993 (se bilaga C, s. C 2).

4.1.2.2 Period 2: 3/1993 – 4/2004

Se figur 15. Tidningshuvudets utformning är detsamma som i slutet av förra
perioden. Dock kan det ibland förekomma en tagline istället för "magazine". Även
puffarnas utformning är i stort sett detsamma. De ligger oftast på vänsterkanten,
men ibland läggs de även på högerkanten. När puffantalet ökar börjar de placeras
både på vänster- och högerkanten. Dragarpuffen ligger även under denna period
oftast i nederkanten (till höger eller vänster), men kan även ligga i mitten eller
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under tidningshuvudet. Tidningshuvudet ligger alltid bakom motivet i bilden som är
utfallande. Streckkoden varierar mellan att ligga i vänster eller höger nederkant och
också mellan att vara liggande eller stående. Tidningsinformationen ligger alltid i
anslutning till streckkoden. Under 2000 placeras hemsideadressen på omslaget. Först
ligger den under é, men flyttas sedan upp till att ligga i accenten. Det är fortfarande
fotografiska bilder med kändisar från kultur- och nöjesvärlden. Huvudsakligen är det
svenska kändisar, men i några fall förekommer internationella. Det är nästan bara
lättklädda och nakna kvinnor på omslagen, dock förekommer det två undantag när
det är män på omslaget. De har gått från närbilder till hel- och halvfigur.

Figur 15. Figuren visar
ett exempel från period 2,
Magazine Café.

Formen på logotypen är densamma som innan. Färgen på logotypen varierar väldigt
mycket, allt från svart, rött och gult till blått och guld. Bakgrunderna är jämnt för
delade mellan enfärgade, mönstrade, natur eller övertoning. Puffarna är oftast i svart
eller vitt tillsammans med en eller två andra färger. Vanligtvis är dragarpuffen och
rubriken på de andra puffarna i samma färg som logotypen. De har inte mer än två
färger utöver svart och vitt på hela omslaget. "Magazine" är oftast i svart eller vitt,
men kan på vissa omslag vara i samma färg som logotypen. Antalet puffar är mellan
fem och tolv stycken, på enstaka specialnummer kan det dock förekomma endast en
puff. Puffarna skrivs fortfarande alltid med en sans serif. De står oftast i versaler, men
kan förekomma i gemener. Under 1998 blir det dock mer gemener än versaler, men
båda används hela tiden. I specialnummer används skript eller handskrivna typsnitt.
Storleken på puffarna varierar mycket då puffarnas rubrik skrivs i en större tecken
grad än övrig pufftext. "Magazine" står fortfarande i en gemen sans serif. Halva tid
ningsinformationen är i gemener och andra halvan i versaler, men också de i en sans
serif. Ibland används foliering på logotypen. Under denna period introduceras även
inplastning på några nummer per år. Lackning av omslaget infördes under skiftet
mellan 1998 och 1999. Papperet är styvare och tjockare på omslaget än på inlagan.
Formatet är detsamma.

4.1.2.3 Period 3: 5/2004 – 2/2009

Figur 16. Figuren visar
ett exempel från period 3,
Magazine Café.

Se figurer 16 och 17. Utformningen på omslaget är i stort sett det samma. Streckkoden
varierar mellan att ligga i höger eller vänster kant, längst ner på omslaget tillsammans
med tidningsinformationen. Under 2004 flyttar hemsideadressen från accenten till att
ligga bland tidningsinformationen vid streckkoden. Under 2006/2007 tas "magazine"
bort och istället finns taglinen "Största modemagasinet för män" på varje nummer som
då alltid ligger över logotypen. När taglinen försvinner kommer inte "magazine" till
baka utan logotypen är ensam kvar. Istället läggs en ny information under C, med tex
ten "Moderna mannens bästa vän", utgivningsnumret och hemsideadressen. Puffarna
ligger oftast på båda sidorna, men de kan även placeras på endast höger eller vänster
sida som innan. Antalet puffarna är mellan fem och tio stycken. Dragarpuffen varierar
mellan att ligga i mitten, på vänster eller höger sida. De kan dock vara olika stora för
varje nummer. Tonplattor och färgade linjer förekommer på vissa omslag under perio
den. Bilden är utfallande och fotografisk och motivet är alltid frilagt och överlappar
tidningshuvudet. De föreställer svenska kändisar från nöjes- och kulturvärlden, men
modeller förekommer också ibland. I enstaka fall finns det gruppbilder. Nu är det
mer jämnt fördelat mellan kvinnor och män på omslagen. Kvinnorna är fortfarande
lättklädda, men inte nakna. Bilderna är tagna i hel- eller halvfigur. I några få fall finns
det även närbilder.
Formen på logotypen har inte ändrats. Färgen på logotypen är i huvudsak svart eller
röd, men det förekommer andra färger som blått och gult. Bakgrunden är i stort sett
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alltid enfärgad och en studiobild, men det kan förekomma någon naturbild. Puffarna
har en till tre färger utöver svart och vitt. Vanligast är att de har rött på puffarna
tillsammans med någon annan färg. Logotypen har oftast samma färg som någon
av puffarna.
I början av perioden används en sans serif rakt igenom med både gemener och versa
ler. Under 2004 börjar ibland en mekan användas på delar av vissa puffar. 2008 börjar
mekanen användas konsekvent och på fler puffar. Sans serifen finns dock hela tiden
kvar. I början av perioden är tidningsinformationen skriven i både versaler och geme
ner med en sans serif. I slutet 2007 börjar den stå i endast versaler men fortfarande
med en sans serif. Papperet är styvare på omslaget än på inlagan. UV-lack används på
hela omslaget. De fortsätter med inplastning på vissa nummer, oftast med en gåva.

4.2 Intervjuer

Art directors på Veckorevyn och Magazine Cafés redaktioner intervjuas enligt pla
nerna. Wigren1 och Persson2 var överens om flera frågor. Ingen av dem använder
någon exakt mall för omslagen. Båda frånser outtalade regler, såsom att grönt inte
säljer, eftersom de anser att det tillhör gamla traditioner som inte gäller längre. Ingen
av de två intervjuade tror heller att webben kommer ta över helt inom den närmsta
framtiden. De hämtar också inspiration på liknande sätt då båda kollar på utländska
tidningar mer än svenska, samt att redaktionerna fotar omslagen själva. Några få gång
er har de båda redaktionerna köpt bilder till omslaget. Båda tidskrifterna lackas också.

Figur 17. Figuren visar
ett exempel från period 3,
Magazine Café.

Svaren skiljer sig också på flera punkter. Veckorevyn använder mycket PMS-färger
och stort färgomfång medan Magazine Café använder ett fåtal färger på omslaget.
Veckorevyn varierar mellan att ha klammerhäftad eller limbunden rygg, det beror
dels på kostnaden och dels på att den kommer ut två gånger i månaden vilket är
oftare än de flesta magasin. Magazine Café har alltid rygg då den alltid har runt
200 sidor. Wigren anser att det ska vara mycket puffar på Veckorevyns omslag då
det ger ett "matigare" intryck. Detta är viktigt för Veckorevyn då den har en bred
målgrupp och måste tillfredställa många olika intressen. Persson tycker däremot att
Magazine Café oftast använder för många och för stora puffar.
Hela intervjuerna redovisas i bilaga E och F.

4.3 Enkätundersökning

Enkät skickas ut till tidskriftsredaktioner och tryckerier. Fem svar erhålles från art
directors på tidskriftsredaktionerna och fyra svar ges från tryckerierna.
Frågorna vi ställer till art directors är:
Vad ser du för trender bland omslag just nu?
Vilka trender tror du kommer i framtiden?
Vad gör ni för att just er tidskrift ska uppmärksammas mer i tidningshyllan?
Hur brukar ni specialdesigna omslagen för att de ska bli mer attraktiva?
Hur tror ni att tryckt tidskrift kontra web kommer att se ut i framtiden?
1Mari Wigren art director Veckorevyn, intervju den 30 mars 2009.
2Joel Persson art director Magazine Café, intervju den 15 april 2009.
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Frågorna vi ställer till projektledningen på tryckerier är:
Vad ser ni för trender på tidskriftsomslag?
Hur ser kostnadsutvecklingen för efterbehandling ut? Vad har blivit billigare/
dyrare?
Vilka efterbehandlingsmetoder används oftast på tidskriftsomslag?
Kommer man kunna göra vissa efterbehandlingar ännu billigare i framtiden? Vilka
och hur?

4.3.1 Svar från art directors
4.3.1.1 JohnJohn Wedin, Cosmopolitan

Vad ser du för trender bland omslag just nu?
Det finns inga direkt givna trender för omslag generellt. I och med att alla tidningar
appellerar till olika målgrupper.
Vilka trender tror du kommer i framtiden?
I det segmentet som Cosmo ligger i så är det olika även där. Cosmopolitan är en
licenstidning med ett recept som gäller över hela världens cosmopolitan. Men vi följer
ungefär samma färg-trender som klädkollektioner vår, höst och sommar.
Vad gör ni för att just er tidskrift ska uppmärksammas mer i tidningshyllan?
Försöker ligga steget före våra konkurrenter i färgval så att i bästa fall vara den tid
ningen i hyllan som har unika färger just den månaden.
Hur brukar ni specialdesigna omslagen för att de ska bli mer attraktiva?
Det finns inte heller där några givna regler. Vi specialdesignar varje omslag inom
våra ramar. Det finns en uppsjö av knep att locka läsare på, t ex så kan man plasta in
tidningar och ge gåvor till läsarna. Helst så vill man att tidningens innehåll ska räcka,
vilket det oftast gör.
Hur tror ni att tryckt tidskrift kontra web kommer att se ut i framtiden?
Web och tidning är så pass skilda medium, webb går snabbt och ett magasin tar
långt tid och är väldigt konkret. Web ska leva sitt eget liv i synenergi med tidningen
såklart (i färg, form och språk) men en webbsida ska fylla de kriterier som alla intres
santa sidor för respektive målgrupp. dvs för våran del är vår målgrupp väldigt aktiva
bloggare, twittrare, gör tester och deltar i tävlingar etc. så vår webb måste därför
uppdateras väldigt ofta för att alltid vara aktuell tillsammans med det nummer som
ligger i butikerna.

4.3.1.2 Eva Kjellström, ECOqueen

Vad ser du för trender bland omslag just nu?
Färgstarka. Mindre med texter. Mycket siffror. Ofta en pms färg alltså en typ neon
färg.
Vilka trender tror du kommer i framtiden?
Genom att vi blir allt miljövänligare så minskar det nog med väldigt glansiga omslag
och att man slutar använda guld och silver alltså metallfärger.
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Vad gör ni för att just er tidskrift ska uppmärksammas mer i tidningshyllan?
Tydliga budskap, gärna en puff högt upp så att den syns i tidningsstället.
Hur brukar ni specialdesigna omslagen för att de ska bli mer attraktiva?
Varma, om det är en människa på det vill man ha ögonkontakt.
Hur tror ni att tryckt tidskrift kontra web kommer att se ut i framtiden?
Jag tror att man alltid kommer att vilja läsa papperstidningar, men med extra erbju
dande via nätet.

4.3.1.3 Michael Hajdu, Slitz

Vad ser du för trender bland omslag just nu?
Jag ser en mörk tid för tidningsbranschen nu tyvärr men jag tror att det kommer ske
mycket experimenterande för att locka nya läsare, ljusa omslag med punchiga färger
på rubriker.
Vilka trender tror du kommer i framtiden?
Kolla på Slitz så märker du att alla kommer härma oss, i alla mans Magazine i
Norden i alla fall...
Vad gör ni för att just er tidskrift ska uppmärksammas mer i tidningshyllan?
Vi skriver så killar känner igen sig och att en kille fortfarande kan få vara grabbig.
Vi kan fortfarande skämta och har dessutom söta tjejer på omslaget. Vi lockar med
rubriker och färg och typografi som tilltalar målgruppen dvs.18-25 åringar, (kanske
några lastbilsgubbar också ; )
Hur brukar ni specialdesigna omslagen för att de ska bli mer attraktiva?
Då gör vi en plast med en bilaga med ngt. extra kanske en dvd eller en almanacka
Hur tror ni att tryckt tidskrift kontra web kommer att se ut i framtiden?
Bra fråga! Vi satsar mycket på webben, och där finns juh allt. Men vi överlever nog
ett bra tag till med Slitz. Jag kan tänka mig att webben tar över sedan men, hoppas
jag hinner bli pensionär då! ; )

4.3.1.4 Jonna Olsson, Amelia

Vad ser du för trender bland omslag just nu?
Svårt! Det har ju varit en våg av plastningar (dvs att en gåva följer med tidningen)
nu några år, men jag undrar om inte en viss mättnad infunnit sig? Det är kanske
inte är någon sensation att få en dvd när alla kan ladda ned? Läsaran är bortskämda,
förväntar sig en gåva när de köper tidningen, men när ALLA tidningar gör det blir
det ju inte exklusivt. Svår fråga som vi funderar mycket på.
Vilka trender tror du kommer i framtiden?
Mer oväntade placeringar i butik det är trångt i tidningshyllan! Mer samarbeten med
butikskedjor. Tex Lagerhaus säljer/samarbetar med Family Living
Vad gör ni för att just er tidskrift ska uppmärksammas mer i tidningshyllan?
Butiksaktiviteter, man köper bättre plats i tex pressbyrån. Hyllvippor (som sticker ut
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i hyllan), Prissänkningsetiketter på tidningen, olika rabatterbjudanden som syns på
omslaget. etc.
Hur brukar ni specialdesigna omslagen för att de ska bli mer attraktiva?
Ja, hela tiden. Se exempel ovan - plastningar, prissänkningsetiketter, rabatterbjudan
den (typ "Få ett gratis meal på Mc'Donalds")
Hur tror ni att tryckt tidskrift kontra web kommer att se ut i framtiden?
Vi tror fortfarande man vill köpa tryckt tidning. Det är inte samma saker, på nätet
bidrar läsaren med innehåll, magasinet köper man och läser.

4.3.2 Svar från tryckerier
4.3.2.1 Thomas Dahl, Sörmlands Grafiska

Vad ser ni för trender på tidskriftsomslag?
Förutom det rent layoutmässiga som oftast speglar årets "mode" så är trenden att
hänga på så mycket lull-lull som möjligt. Det är ofta partiell effektlack, präglingar
och framförallt spot-färger, gärna fluorescerande. Sen finns det faktiskt de som går åt
andra hållet och har rena vita omslag för att sticka ut bland allt glitter i tidningshyllan
i butikerna. Sen är det även en trend med olika utformning av flikar och uppslag på
omslaget. Franska fönster, utvik, invik, altarskåp etc. Skickar med en länk om våra
varianter.
Hur ser kostnadsutvecklingen för efterbehandling ut? Vad har blivit billigare/
dyrare?
Allt special kostar och kräver ofta handarbete men blir billigare i takt med att det
mekaniseras. Lackning av omslag har också blivit billigare då man nu kan göra det
direkt i press istället för efteråt.
Vilka efterbehandlingsmetoder används oftast på tidskriftsomslag?
Se ovan men allra vanligast är fortfarande spotfärg och lack.
Kommer man kunna göra vissa efterbehandlingar ännu billigare i framtiden?
Vilka och hur?
Ja definitivt efter hand som det mekaniseras. Dock svårt att säga vilka. Kanske krång
liga inplastningar med bilagor och give-aways.
Se lite mer på länken här: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/default.aspx?paper
=2312216328015,05680&startpage=1

4.3.2.2 Sara Engström, Sörmlands Grafiska

Vad ser ni för trender på tidskriftsomslag?
Vill börja med att säga att tidskrifternas trender är väldigt olika och oerhört indivi
duella beroende på vilken typ av tidning det handlar om. Pratar vi konsumentinriktad
populärpress så handlar det främst om att sälja så många lösnummer som möjligt i
butikshyllan. För att lyckas där måste man sticka ut och synas. Det kan då handla om
olika lackbehandlingar på omslagen, partiellt eller över hela sidan. Guld och silverfolieriongar och tillägg av olika fluorocerande pms-färger har varit frekvent under
36

Denisa Bajramovic
Hanna Joelsson
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Omslagstrender – en studie av vad som höjer uppmärksamhetsvärdet hos tidskriftsomslag

hösten och våren. Trenderna för facktidskrifter och olika organisationstidskrifter ser
annorlunda ut och är inte alls iögonfallande. Där kan det handla om kända personer
på framsidan för att skapa intresse. En annan trend på omslagen är att de blir både
6 och 8-sidiga. Utvik och expansions-flikar. Kapprockar, altarskåp och banderoller Allt för att synas och vara unika.
Hur ser kostnadsutvecklingen för efterbehandling ut? Vad har blivit billigare/
dyrare?
Tittar man över tid på kostnaderna för efterbehandlingar så är det egentligen ingen
eller en väldigt liten förändring som har skett med hjälp av ny teknik och "snabbare"
maskiner. Priset har trots detta dock sjunkit dramatiskt men med bibehållen kost
nadsbas. Detta är resultatet av den hårt konkurrensutsatta situation vi befinner oss i
jmf. våra europeiska grannar. Ta tex Polen där lönerna ligger oerhört mkt lägre än i
Sverige och den manuella arbetskraften är betydligt lägre än våra. Här ser vi enorma
svårigheter att konkurrera och möta våra kunders krav. Just nu så är, tack och lov,
kronan betydligt svagare än Euoron och har sjunkit ca 17 % de senaste året. Detta
innebär att vi nu ser lite ljus i tunneln men annars så är det oerhört svårt att kon
kurrera prismässigt med våra norra Europa och även våra närmsta grannar.
Vilka efterbehandlingsmetoder används oftast på tidskriftsomslag?
Det är partiella och heltäckande lacker, olika utvik, invik, kapprockar och- eller altar
skåp samt banderoller med olika special erbjudanden. St/plastningar med presenter
är också väldigt ofta förekommande för att locka konsumenten till köp.
Kommer man kunna göra vissa efterbehandlingar ännu billigare i framtiden?
Vilka och hur?
Kostnadsutvecklingen är oviss och mkt svår att förutspå. I vår bransch så är upp
lagorna så stora (50 000 ex och högre) så att digitaltryckerierna inte kan hantera våra
stora volymer. Däremot så vid mindre upplagor och små utskick så är möjligheterna
obegränsade vad gäller nya innovativa lösningar. Det är endast idéerna som sätter
stopp för vad man kan och kommer att kunna göra för att vara unika. Men som sagt
gällande rulloffsettryckerier som oss så kommer vi inte att kunna producera billigare
ännu med ny teknik, det finns ingen marknad i Sverige och efterfrågan möter inte
investeringskostnaderna det innebär att investera i den nya tekniken. Det finns för få
invånare i Sverige för att vi ska kunna räkna hem en sådan investering.

4.3.2.3 Anna-Karin Andersson, Sörmlands Grafiska

Vad ser ni för trender på tidskriftsomslag?
Har inte märkt några tydliga trender/förändringar på de jobb jag har.
Hur ser kostnadsutvecklingen för efterbehandling ut? Vad har blivit billigare/
dyrare?
Jag har inte koll på kostnadsutvecklingen, men jag tror inte att det har skett några
större förändringar.
Vilka efterbehandlingsmetoder används oftast på tidskriftsomslag?
Många har ingen behandling alls, av de som efterbehandlas så dominerar UV-lack
och presslack, oftast blank men matt förekommer också.
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Kommer man kunna göra vissa efterbehandlingar ännu billigare i framtiden?
Vilka och hur?
Ja, det blir vanligare att göra mer direkt i pressen, t ex högglanslack. Vi har testat
och kör några varianter och kommer att få bättre möjligeter när vi får en ny arkpress.

4.3.2.4 Mikaela Sivén, VTT

Vad ser ni för trender på tidskriftsomslag?
Det blir allt vanligare med UV-lackning av omslag. Limbindning istället för klam
ring ger omslag en lite "lyxigare" känsla. Användning av partiell UV-lack eller en 5:e
färg som sticker ut (t ex guld (metallic) eller neonfärg som syns väl) har också blivit
vanligare tycker vi.
Hur ser kostnadsutvecklingen för efterbehandling ut? Vad har blivit billigare/
dyrare?
Vi har svårt att se några stora förändringar i kostnadsutveckling för efterbehandling
av omslag. En orsak till det kan vara att vi inte UV-lackar här (vi börjar med det nu
i sommar) utan skickar dessa omslag till LJ Boktryck. Hör med Lennart på LJ om
han har några bra svar; lennart.holm@ljboktryck.se.
(Vi kontaktade vederbörande men han var tjänstledig under examensarbetet och därmed
uteblev svar.)
Vilka efterbehandlingsmetoder används oftast på tidskriftsomslag?
Efterbehandlingsmetoder som oftast används på våra omslag är UV-lackning och/
eller en 5:e färg (PMS).
Kommer man kunna göra vissa efterbehandlingar ännu billigare i framtiden?
Vilka och hur?
Även här kanske LJ Boktryck kan svara. Men snabbare och effektivare maskiner
tror vi skulle kunna bidra till billigare efterbehandlingar. Hos oss som trycker stora
upplagor blir det billigare styckpris ju större upplagan är.

4.3.3 Telefonsamtal

Bon, King, Chic, Tara, Solo, MAN, Plaza kvinna och Moore har inte svarat på enkäten
så deras redaktioner, oftast art directors, rings upp. Bons, Kings, Chics, Moores och
Plaza kvinnas art directors är inte nåbara. MAN och Tara har inte tid att svara och
Solo ger svar per telefon.
Solo svarar följande:
Vad ser du för trender bland omslag just nu?
Jättesvårt att säga. Det beror på vilken tidning det är. Just nu när det är lågkonjunktur
tror jag många kör på säkra kort. Man väljer kommersiella bilder, större rubriker och
starka färger.
Vilka trender tror du kommer i framtiden?
PMS-färger är på väg ut. Om man tänker i vårt segment så har alla det nu så då
sticker man inte längre ut som man gjorde innan. Så PMS-färger spelar mindre roll
nu, kanske åt motsatt håll då. Skript var också en trend innan som är på väg ut. Den
är ju ibland svår att läsa också. Nu sätter man tydlighet i första hand.
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Vad gör ni för att just er tidskrift ska uppmärksammas mer i tidningshyllan?
Vi får inspiration från både svenska och utländska tidningar. Solo är en tidning som
vi vill att mottagaren ska känna förnyas hela tiden, samtidigt som den ska ha konti
nuitet. Den ska ge något nytt varje gång och på samma gång ska man direkt veta att
det är Solo.
Hur brukar ni specialdesigna omslagen för att de ska bli mer attraktiva?
Nej, vi har provat en gång. Det är ju en kostnadsfråga. Då vi provade tyckte vi inte
det syntes speciellt och jag tror inte att man ser det så bra i tidningshyllorna, i alla
fall inte när vi oftast har inplastning. Vi har alltid någon present med, som smink
eller liknande.
Hur tror ni att tryckt tidskrift kontra web kommer att se ut i framtiden?
Tidningar kommer alltid vara kvar. Det kommer aldrig, eller jag ska aldrig säga aldrig,
men det kommer ta väldigt lång tid innan vi kommer försvinna. Det går mot hårdare
nischning och man kommer få slita. Tidningarna måste bli bättre.
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5. Analys och slutsatser
5.1 Analys av Veckorevyn

Eftersom Veckorevyn har funnits i över 70 år har de genomgått många trendbyten.
De gamla Veckorevynomslagen var mer enkla och stilrena, då var det bilden som
kommunicerade. Det fanns som mest en puff och den var synnerligen diskret. Under
1970-talet hade de perioder där omslaget innehöll mycket av allt: många färger,
mycket puffar och bilder. Omslagen var mer ostrukturerade och hade "Hänt extra"känsla. Under 1980-talet gick Veckorevyns omslagstrend tillbaka till att vara mer
strukturerad och enkel, puffarna var dock fortfarande många. Den blev sedan rörig
igen under 1990-talet. Det märks tydligt när tekniken utvecklades och gjorde det
lättare och billigare att göra specialbehandlingar på omslaget. Enligt Mari Wigren1
började Veckorevyns omslag lackas under 1994. Detta varierade mellan numren
under en tidsperiod och blev sedan standard. Idag ser vi att nästan alla tidskrifter
och magasin har lackade omslag. Detta har enligt Dahl2 blivit den vanligaste efter
behandlingsmetoden eftersom lackning blivit billigare genom att lacket kan läggas på
direkt i tryckpressen. När Veckorevyn hade nypremiär 1997 folierades logotypen de
tre första numren. Innan dess hade foliering skett på ett specialnummer, påsknumret
1995. Kostnaden för efterbehandlingar blir billigare allt eftersom tekniken utvecklas
och mekaniseras, berättar Engström3. Veckorevyn har även prövat att lacka omslaget
partiellt men det blev för dyrt. Istället använder de nu inplastning på speciella num
mer, och skickar eventuellt med en present.
Upplage- och räckviddsutveckling 1999 - 2008

Vecko Revyn

Vecko Revyn

Upplage- och räckviddsutveckling 1999 - 2008

Figur 18. Figuren visar ett diagram över Veckorevyns upplage- och räckviddsutveckling 1999-2008.
Källa: Sifomedia. (Elektronisk) Räckvidd- och upplageutveckling 1999 - 2008.

Källa: TS & ORVESTO® Konsument Helår

Källa: TS & ORVESTO® Konsument Helår
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1Mari Wigren art director Veckorevyn, intervju den 30 mars 2009.
2Thomas Dahl affärsutveckling för press Sörmlands Grafiska, email den 17 april 2009.
3Sara Engström nyförsäljningschef Sörmlands Grafiska, email den 17 april 2009.
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Vi ser också att dragarpuffar introducerades under 1960-talet men att de inte blev
standard förrän på 1980-talet. Då började Veckorevyn få mer konkurrens eftersom
flera tidningar inom liknande segment startades, bland andra OKEJ (1980), Frida
(1981), Hänt Extra (1986) och svenska Elle (1988). För att sticka ut och locka fler
läsare lades det mest intressanta reportaget som en dragarpuff.
Jais-Nielsen (2004) skriver att Veckorevyn relanserades som en ungdomstidning
1978, men vi ifrågasätter det eftersom det var 1979 som den fick den utformning
den har idag. Endast logotypen har förändrats mycket. Vi har dock bara kollat på
layouten och inte granskat puffar och innehåll vilket gör att vi inte är säkra på om det
var själva innehållet som förändrades. Vi anser att om en relansering görs bör även
utformningen av omslaget förändras eftersom omslaget, som Jais-Nielsen (2004)
skriver, ska spegla innehållet.
Veckorevyn kommer troligtvis fortsätta se ut som den gör, det är ett starkt varumärke
och har en tydlig kundkrets. Trots det dalar dock upplaga och räckvidd (se figur 18),
som det gör hos nästan alla tidskrifter just nu. Antagligen fortsätter de att putsa på
omslaget genom att göra små justeringar, till exempel byta typsnitt, beroende på hur
trenderna ser ut och vad som passar just dem. Några stora förändringar tror vi inte
på. Wigren berättade att de har kollat på gamla Veckorevyn för att få inspiration, men
de har inte använt sig av de idéerna än. Om de gör det kan vi kanske få se de enkla,
stilrena Veckorevynomslagen igen.

5.2 Analys av Magazine Café

Hos Magazine Café syns två tydliga trendbyten. Det första var tydligast och skedde
mellan numren 2 och 3 år 1993. Då bytte de från att ha män på omslaget till att

Magazine Café

Upplage- och räckviddsutveckling 1999 - 2008

Magazine Café

Upplage- och räckviddsutveckling 1999 - 2008

Figur 19. Figuren visar ett diagram över Magazine Cafés upplage- och räckviddsutveckling 1999-2008.
Källa: Sifomedia. (Elektronisk) Räckvidd- och upplageutveckling 1999 - 2008.

Källa: TS & ORVESTO® Konsument Helår

VESTO® Konsument Helår

41

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Omslagstrender – en studie av vad som höjer uppmärksamhetsvärdet hos tidskriftsomslag

Denisa Bajramovic
Hanna Joelsson
Examensarbete, 15 hp

använda bilder på väldigt lättklädda tjejer i utmanade positioner. Innehållet i maga
sinet ändrades dock inte, utan detta gjordes endast för att öka försäljningssiffrorna,
vilket det också gjorde. Det andra trendbytet skedde lite mer successivt. När Persson1
började jobba som art director på Magazine Café, 2004, blev hans stora käpphäst att
få tillbaka männen till omslaget. Han menar att det nu för tiden inte längre är exklu
sivt med en lättklädd tjej. Alla har det ett tryck bort på datorn. Tittar man på figur 19
ser man dock att upplaga och räckvidd under de senaste åren gått nedåt. Under de två
första åren som Persson jobbade på Magazine Café syns det att räckvidden ökade, det
kan bero på att Magazine Café använde män oftare på omslagen. Det kan ha gjort
läsarna nyfikna eftersom det hände något nytt. Vid den uppgången som inträffade
2006 var det hos de kvinnliga läsarna räckvidden gick upp (se figur 20). Eftersom
inte upplagan gick upp (se figur 19) läste de antagligen sin kompis eller pojkväns
exemplar. De flesta tidskrifter och magasin tappar köpare och läsare nu men frågan är
om Magazine Café hade tappat så mycket om de inte börjat placera män på omslaget.
Magazine Café har använt samma logotyp under hela sin livstid. Enligt Jais-Nielsen
(2004) brukar logotypen på tidskrifter bytas ut vart femte år eller oftare. Magazine
Café har en stilren och enkel logotyp som fungerat bra nu i nästan 20 år. Persson
vill dock göra Magazine Cafés logotyp aningen tunnare, något som används på både
puffar och logotyper hos många andra tidskrifter och magasin. Magazine Cafés
omslag har alltid varit strukturerade med puffarna tydligt linjerade på ena kanten.
Under senare år, när puffarna blev allt fler, bibehöll de ändå sin struktur. Sans serifer,
som de använt i så många år, frångår de nu för att istället huvudsakligen använda ett
Räckvidd
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Figur 20. Figuren visar ett diagram över Magazine Cafés räckviddsutveckling 2004-2008.

Källa: Sifomedia. (Elektronisk) ORVESTO® Konsument 2004 Helår Uppräknade tal, ORVESTO® Konsument
2005 Helår Uppräknade tal, ORVESTO® Konsument 2006 Helår Uppräknade tal, ORVESTO® Konsument 2007
Helår Uppräknade tal, ORVESTO® Konsument 2008 Helår Uppräknade tal
1Joel Persson art director Magazine Café, intervju den 15 april 2009.
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mekan-typsnitt. Sans serifen finns dock kvar som ett komplement. Detta kan bero på
att de vill sticka ut från alla tidskrifter som använder en tunn sans serif, vilket är van
ligt på många tidskrifter idag. Anledningen till att sans serifer blivit så vanliga är att
art directors har börjat prioritera tydlighet på omslagen (se enkätsvaren). Mekanen
passar bra på Magazine Cafés omslag eftersom den ger intryck av att vara mer bastant
och manlig än en tunn sans serif. Den går också bra ihop med den feta logotypen.
För att locka köpare plastas Magazine Café in två gånger om året. Då bifogas även
någon present. Det kan vara en extra tidning, en dvd, en almanacka eller liknande.
Enligt flera enkätsvar har det blivit mycket vanligt förekommande. Olsson1 tycker
till och med att konsumenterna blivit bortskämda på den fronten, de förväntar sig en
present. När alla ger bort gåvor blir det inte exklusivt längre. Vi tycker tidskriftens i
sig borde vara tillräcklig anledning till att köpa den. För att utmärka sig på andra sätt
har många enligt Engström2 börjat utforma olika utvik eller invik, såsom kapprockar,
altarskåp eller banderoller, se figur 21. Detta syns på Magazine Cafés omslag på num
mer 4, år 2007, där de gjort en så kallad invändig flik helsida fram.
Magazine Café har under alla år utformat omslagen väldigt enhetligt, färgmässigt
sett. De har nästan alltid begränsat sig till en eller två färger tillsammans med svart.
Oftast plockas någon färg ur bilden för att på så sätt få ett väldigt enhetligt omslag.
Detta är något som vi tycker att alla omslagstillverkare borde tänka på då det ger ett
stilrent och harmoniskt intryck. Under den första perioden användes fler klara färger
jämfört med senare, då det förekommer mer dova, "manliga" färger.

5.3 Sammanfattning av hela undersökningen

Vi tycker det är intressant att både Veckorevyns och Magazine Cafés art directors inte
tror på de gamla "reglerna" som finns. De anser att de här tidningsmakarsanningarna
inte spelar in i hur bra tidskriften säljer. Wigren3 har formgivit ett omslag där hon har
använt grönt på logotypen, men märkte inte någon skillnad försäljningsmässigt. Hon
påpekade också att det beror på vilken grön som används. Vi tror att det är något form
givare bör tänka på oavsett vilken färg de använder. Även Persson4 har prövat att göra
gröna omslag men de har aldrig gått till tryck. För att tidskriften ska sälja är det många
andra parametrar som spelar in, menar han, såsom vädret, ekonomin och semestertider.
Han tycker att man istället ska gå efter magkänslan för att förstå om omslaget är bra. Vi
tycker det är intressant eftersom verkligheten då ser annorlunda ut än den litteratur som
finns i ämnet. Tidskriften ECOqueen har till exempel nästan alltid grönt på omslaget,
eftersom de är miljöinriktade. Deras art director, Kjellström5, tror att omslagen kommer
bli mer miljövänliga i framtiden och använda färre metallfärger och mindre lack. Grönt
kan också vara lättare att använda nu eftersom köparna antagligen associerar det till
hälsa och miljö. I dagens samhälle är det modernt att vara hälsosam och miljömedveten.
På enkätundersökningen svarade många att utformningen av omslaget beror mycket
på vilken tidning det är och vilken målgrupp den har. Det syns också tydligt i tid
ningshyllorna i affären. Vissa tidningar har mycket färg, många puffar och kändis
bilder. Andra är väldigt enkelt utformade med enstaka puffar och konstnärlig bild. En
1Jonna Olsson art director Amelia, email den 20 april 2009.
2Sara Engström nyförsäljningschef Sörmlands Grafiska, email den 17 april 2009.
3Mari Wigren art director Veckorevyn, intervju den 30 mars 2009.
4Joel Persson art director Magazine Café, intervju den 15 april 2009.
5Eva Kjellström chef art director ECOqueen, email den 6 april 2009.

Figur 21. Figuren visar olika
specialomslag.
Källa: Sörmlands Grafiska.
(Elektronisk) Förpresspecifikationer,
3/2008.
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del omslag är istället helt typografiskt utformade. Enligt Jais-Nielsen (2004) fångas
uppmärksamheten hos köparen beroende på hur väl helheten harmonierar men vi
anser att det beror på vilken målgrupp tidskriften riktar sig till. För många personer
är bilden helt avgörande. Om till exempel ett omslag föreställer en gammal Volvobil
och personen i fråga är väldigt intresserad av det fångas så klart uppmärksamheten,
oavsett vilken tidskrift det är. Om det däremot är en designstudent som tittar på tid
skrifter fångas hon säkert av att omslagets helhet harmonierar. Det är svårt att veta
hur målgruppen skulle reagera om en tidskrift skulle byta inriktning helt på omslaget.
Skulle de bli nyfikna, besvikna eller inte ens bry sig? Reaktionen skulle troligtvis bli
olika från person till person. Det skulle vara spännande om till exempel Veckorevyn
prövar att göra ett tecknat eller typografiskt omslag för att se hur det påverkar upp
märksamhetsvärdet och försäljningssiffrorna.
Logotypen placeras nästan alltid i överkant, antingen över hela bredden, i vänstra
hörnet eller centrerad, precis som Jais-Nielsen (2004) också skriver. Detta är viktigt
för att logotypen ska synas även när tidskrifterna överlappar varandra i tidninghyllan.
I tidninghyllorna är ofta tidskrifterna sorterade efter segment: livstilsmagasin för
kvinnor, livstilsmagasin för män, musiktidningar, kulturtidningar, motortidningar,
jakttidningar och så vidare. Hur tidningarna hamnar på hyllorna i affären beror
mycket på vem som packar upp tidningarna, konstaterar Persson1. Olsson2 påpekar
också att tidskriften kan göras synligare i affären genom att sätta upp hyllvippor. Vi
har även sett att det finns separata tidninghyllor i affärerna där varje tidskrift får en
egen plats så hela omslaget garanterat syns.
I framtiden kommer antalet fliklösningar öka, tror Engström3 och Dahl4. Det kan
vara allt ifrån altarskåp till banderoller. Eftersom det förekommer mycket inplast
ningar av tidskrifter idag tror vi att just fliklösningar kan vara nästa trend. På flikarna
kan till exempel rabatterbjudanden få utrymme. Veckorevyn hade tidigare ofta
rabatterbjudanden skrivna på omslaget, denna trend kan återkomma och då hamnar
kanske rabatterbjudandena på flikar istället. Trender har en tendens att komma till
baka. Vi håller med Persson när han tror att omslagen kommer bli mer renodlade och
ikoniska, nästan som affischer, och kommunicera någonting. Detta är något som till
exempel förekom på många tidskrifter från 1940-talet.
Alla de vi har haft kontakt med tror att tidningar kommer finnas kvar i framtiden
och att webben kommer fortsätta vara ett komplement. Laneborg5 tror dock att
tidskrifterna kommer behöva blir bättre och nischas mycket hårdare för att överleva.
Persson tror inte att webben kan ta över tidskrifternas funktion och syftar på de långa
reportagen som finns i många tidskrifter. Han menar att kunderna inte orkar läsa
12-14 -sidiga reportage på webben samt att de skulle sakna tidningskänslan. Han
tror också att man genom att ge teasers på webben kan locka läsare att köpa maga
sinet. Olsson tycker att web och tryckt tidskrift är helt skilda medium och har olika
syften. På webben kan läsaren interagera och själv bidra med innehåll, tidskriften
köps och läses. Vi har inte fått några användbara tips från tryckerierna om vilka efter
behandlingsmetoder som kan bli billigare i framtiden. De skriver att ju mer tekniken
utvecklas, desto billigare kommer tryck och efterbehandling bli.
1Joel Persson art director Magazine Café, intervju den 15 april 2009.
2Jonna Olsson art director Amelia, email den 20 april 2009.
3Sara Engström nyförsäljningschef Sörmlands Grafiska, email den 17 april 2009.
4Thomas Dahl affärsutveckling för press Sörmlands Grafiska, email den 17 april 2009.
5Jessica Laneborg art director SOLO, telefonsamtal den 12 maj 2009.
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5.4 Slutdiskussion

Det är väldigt svårt att förutse framtiden och vi kan inte ge några generella teorier för hur
det kan komma att bli. Vi har fått många bra idéer från vår undersökning om vilka trender
som kan komma men omslagens utformning beror så mycket på tidskriftens inriktning
och målgrupp. Vi tror ändå att framtidens omslag kommer vara mer miljövänliga, utan
lack och med färre PMS-färger. För att de fortfarande ska behålla samma stryktålighet
som lackade omslag tror vi att styvare papper kommer användas. Däremot kan prägling
komma att användas oftare för att sticka ut och då troligtvis på logotypen så präglings
formen kan återanvändas. Specialomslag tror vi också kommer bli vanligare, och då på
nya kreativa sätt. Vi tror också att tidskrifterna kommer behöva nischas hårdare i fram
tiden för att hålla sig kvar på marknaden. I och med det tror vi att redaktionerna kommer
våga testa nya utformningar på omslagen och göra dem renare och tydligare. Då kommer
bilden på omslaget bli allt viktigare och avgöra om köparen vill ha tidskriften eller inte.
Nischningen avgör också om bilden på omslaget är fotografisk, tecknad eller typografisk.
Vi tror att det kommer bli viktigt att bilden även kommunicerar till målgruppen eftersom
vi också förmodar att puffarna kommer bli färre. Detta fenomen syns hos tidskrifter som
redan idag är väldigt nischade och det är vanligt att framgångsrika trender härmas. Dock
tror vi inte att alla tidskrifter kommer bli stilrena med kommunicerande bild och få puffar,
utan nischningen avgör omslagets utformning. Vi tror inte att till exempel Hänt Extra
och liknande tidskrifter kommer bli enkla och renodlade eftersom de har en medveten
klipp-och-klistra-layout. Då de redan är hårt nischade och har en tydlig målgrupp tror vi
att de kommer fortsätta med samma upplägg på omslagen.
Vi sammanfattar det hela med två punktlistor.
Höjer uppmärksamhetsvärdet:
• Stilrena, enkla omslag med få puffar.
• Kommunicerande bild.
• Partiellt lack mot mattlaminerad yta.
• Prägling.
• Nischning.
• Urskiljning från övriga i samma segment.
• Igenkänning, antingen av varumärket eller bilden.
Höjer inte uppmärksamhetsvärdet:
• Lackning av hela omslaget.
• PMS-färger.
• Inplastning.

5.5 Vidare forskning

Vi anser att det skulle vara intressant att vidare undersöka hur Magazine Cafés
upplaga och räckvidd har påverkats när omslaget bytte inriktning. Har männen på
omslaget skrämt iväg läsarna eller beror den minskade försäljningen endast på den
allmänna nedgången för tidskrifter? Att jämföra omslag och försäljningssiffror under
Magazine Cafés levnadstid kan också vara en givande uppgift.
En annan spännande uppgift är att jämföra de bäst respektive sämst sålda omslagen
av någon tidskrift. Då kan man analysera vilka parametrar som skiljer dem åt. Denna
undersökning kan även göras med två tidskrifter ur samma segment och sedan ställa
dem mot varandra. Det är dock viktigt att inse att försäljningssiffrorna inte alltid beror
på omslaget. Årstid, semester, ekonomi och annat kan också spela en stor roll.
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Bilaga A

Veckorevyns omslag från nr. 1/1937 till nr. 7/2009

Period 1

I Veckorevyns arkiv finns inga tidskrifter från första perioden.

Period 2

Nr. 1/1937

48
A1

Nr. 18/1937

Nr. 31/1937

Period 3

Nr. 32/1937

Nr. 35/1937

Nr. 43/1937

Nr. 12/1938

Nr. 15/1938

Nr. 21/1938

Nr. 24/1938

Nr. 38/1938

Nr. 47/1938
A 49
2

Period 3

Nr. 34/1939

Nr. 39/1939

Nr. 35/1940

Period 4

I Veckorevyns arkiv finns inga tidskrifter från fjärde perioden.

A3

Nr. 32/1940

Period 5

Nr. 27/1946

Nr. 30/1946

Nr. 35/1946

Nr. 39/1946

Nr. 40/1946

Nr. 42/1946

Nr. 3/1947

Nr. 4/1947

Nr. 5/1947
A 51
4

Period 5

Nr. 18/1947

A5

Nr. 35/1953

Period 6

Nr. 36/1953

Nr. 4/1954

Nr. 1/1955

Nr. 3/1955

Nr. 6/1955

Nr. 12/1955

Nr. 40/1956

Nr. 25/1959

Nr. 30/1959
A6

Period 6

Nr. 35/1959

Nr. 33/1961

54
A7

Nr. 36/1959

Nr. 45/1959

Period 7

Nr. 34/1961

Nr. 40/1961

Nr. 50/1963

Nr. 7/1964

Nr. 13/1964

Nr. 18/1964

Nr. 24/1964
A 55
8

Period 8

Nr. 25/1964

Nr. 38/1964

Nr. 44/1965
A9

Nr. 29/1964

Nr. 30/1964

Nr. 39/1964

Nr. 42/1964

Nr. 44/1966

Period 9

Nr. 45/1966

Nr. 51/1966

Nr. 27/1967

Nr. 28/1967

Nr. 34/1967

Nr. 39/1968

A 10

Period 10

Nr. 40/1968

Nr. 51-52/1968

Nr. 18/1970

Nr. 19/1970

Nr. 3/1975
A 11

Nr. 4/1975

Nr. 17/1970

Nr. 7/1972

Nr. 13/1975

Period 10

Nr. 18/1975

Nr. 21/1975

Nr. 6/1977

A 59
12

Period 11

A 13

Nr. 7/1977

Nr. 8/1977

Nr. 15/1977

Nr. 33/1977

Nr. 41/1977

Nr. 4/1978

Nr. 12/1978

Nr. 17/1978

Nr. 2/1979

Period 12

Nr. 3/1979

Nr. 3/1980

Nr. 10/1980

Nr. 16/1980

Nr. 30/1980

Nr. 32/1980

Nr. 33/1980

Nr. 37/1980

Nr. 5/1983
A 14

Period 12

Nr. 7/1983

Nr. 44/1984

A 15

Nr. 12/1983

Nr. 15/1983

Period 13

Nr. 45/1984

Nr. 1/1988

Nr. 3/1988

Nr. 6/1988

Nr. 8/1988

Nr. 7/1990

Nr. 8/1990

Nr. 12/1990

Nr. 14/1990
A 16

Period 13

A 17

Nr. 15/1990

Nr. 16/1990

Nr. 4/1995

Nr. 5/1995

Nr. 12/1995

Nr. 13/1995

Nr. 15/1995

Nr. 4/1997

Nr. 5/1997

Period 13

Nr. 6/1997

Nr. 7/1997

Nr. 23/1999

Nr. 26/1999

A 18

Period 14

A 19

Nr. 27/1999

Nr. 28/1999

Nr. 1/2000

Nr. 2/2000

Nr. 6/2000

Nr. 12/2000

Nr. 15/2005

Nr. 18/2005

Nr. 22/2005

Period 14

Nr. 25/2005

Nr. 26/2005

Nr. 21/2008

Nr. 22/2008

Nr. 5/2009

Nr. 7/2009

Nr. 25/2007

Nr. 2/2009

A 20

68
B1

Tecknade omslag.
Kändisar från
teater, film politik,
kungahuset,
okända personer,
barn, djur. Män
likaväl som
kvinnor.

Sorts bild

32/1937- Tidningshuvud ligger längst 0-1 st.
35/1940 upp över hela bredden. Röd
text med namn, pris,
datum, år och nummer mot
svart tonplatta. Rutan med
”revyn” och information om
numret ligger antingen på
höger- eller vänsterkanten.
Ev puff ligger ibland på
svart eller röd tonplatta,
ibland inte. Puffen ligger i
något av de nedre hörnen
men kan även läggas på
annat ställe om bilden
kräver det. Texten i puffen
är centrerad. Utfallande
bild.

Puffantal

Tecknade omslag.
Kändisar från
teater och film,
okända personer,
barn, djur. Män
likaväl som
kvinnor.

Layout

Tidningshuvudet ligger i
0-1 st.
något av hörnen. Ev puff i
ett annat hörn. Texten i
puffen är centrerad.
Utfallande bild.
Tidningshuvudet består av
logotyp, utgivarens namn,
pris, datum, år och nummer
i en dassigt svart tonplatta.

Logotyp

Färger

Papper

Logotypen byts. Sträcker
sig längs med övre
kanten. ”Vecko” sträcker
sig utmed hela bredden
medan ”revyn” ligger på
en liten tonplatta.
”Veckorevyn” har ibland
vita outlines och då är
även infotexten vit.

Fortfarande
Samma i
huvudsakligen
omslag och
svart och röd.
inlaga.
Jämfört med
tidsperioden innan
används bredare
färgskala.
Färgerna blir mer
mättade men
fortfarande ganska
matta.

Logotypen består av
Huvudsakligen
Samma i
namnet i en omgjord sans svart och röd.
omslag och
serif. Ingen bestämd plats, Färgerna är matta. inlaga.
kan ligga i vilket hörn som
helst. Ena stapeln på V i
”Vecko” och R i ”revyn”
sticker ut åt var sitt håll.

Typsnitt

Format bxh

Samma sans serif som 250x327 mm.
tidigare används
oftast. Puffarna
varieras ibland med
någon skript. Versaler
används ibland på
rubriker och gemener
på efterföljande text.

Skript, men när det är 250x327 mm.
längre puffar används
även en sans serif. Då
är skripten endast på
rubriken.

Ingen
efterbehandling.

Ingen
efterbehandling.

Efterbehandling

Ingen.

Ingen.

Streckkod

Undersökning av
Veckorevyns omslag

Period

Bilaga B

1/1937 31/1937

Denisa Bajramovic
Hanna Joelsson
Examensarbete, 15 hp
Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Omslagstrender – en studie av vad som höjer uppmärksamhetsvärdet hos tidskriftsomslag

Period

Layout

Puffantal

27/1946- Tidningshuvud sträcker sig 1-2 st.
35/1953 över hela övre bredden.
Utfallande bild där
tidningshuvudet ibland
delvis täcks av en del av
bilden t ex ett huvud.
Tidningsinformationen
hänger inte längre ihop med
tidningshuvudet, men
ligger oftast under
tidningshuvudet, till höger
eller vänster. Ibland ligger
den i något av de nedre
hörnen.
Puffarna ligger oftast direkt
på bilden men i särskilda
fall ligger de på en
tonplatta. De är placerade
utifrån hur bilden ser ut men
vanligast är att de ligger i
något av de nedre hörnen.
Texten i puffen är
centrerad.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden,
okända personer.
Mest kvinnor men
även män, barn
och djur.

Logotyp
Logotypen sträcker sig
över hela övre bredden.
Tonplattan är borta och
”Veckorevyn” har istället
fått svart skugga och är
antingen röd eller vit.
”Vecko” är lite större än
”revyn” och de står
bredvid varandra. Ena
stapeln på V i ”Vecko”
sticker upp men R i
”revyn” sticker inte ner
längre.

Färger
Rött och svart är
fortfarande
dominerande men
den breda
färgskalan
används
fortfarande.

Papper
Samma i
omslag och
inlaga.

Typsnitt
Nästan bara sans
serifen används. De
varierar med en serif,
som de kursiverar
ibland, och sin gamla
skript. Versaler
används alltid på
rubriker och gemener
på efterföljande text.

Format bxh
250x335 mm.
Ändras under
1947 till
250x312 mm
och under
1952 till
243x322 mm

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B

Undersökning av Veckorevyns omslag

B2

Period

B3

Layout

Puffantal

36/1953- Utfallande bild, utom
1-2 st.
33/1961 speciella fall t ex deras
nummer om Fröken Sverige
1955.
Tidningsinformationen hålls
nära logotypen så ofta den
kan, skiftar mellan höger
och vänster sida.
Under 1955 börjar
tidningsinformationen
läggas på en rad i mindre
teckengrad, oftast ovanför
logotypen, på höger sida.
Ibland kan den ligga under
logotypen.
Puffarna är placerade
beroende på bilden. De
börjar med diagonala puffar
på färgad tonplatta men har
även kvar vanliga puffar
utan tonplatta. I vissa fall
delas puffarna upp mellan
olika tonplattor. Man kan
börja ana nuvarande
koncept på omslaget.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden,
okända personer.
Allra mest kvinnor
men i enstaka fall
män och barn.

Logotyp
Ändras drastiskt. Byter
typsnitt på logotypen helt
och hållet. Fortfarande
sans serif men med stort
skript-R. 1954 övergår
logotypen till en serif i
versaler och har kvar sitt
skript-R. Skuggan
försvinner. Därefter, 1955,
flyttas ”Vecko” upp till
vänstra hörnet och blir
mindre medan ”revyn”
sträcker sig över nästan
hela bredden. Logotypen
varierar då i storlek
beroende på bild. I
enstaka fall placeras den
på annat ställe.
Senare under 1955 flyttas
”Vecko” in i r, ovanpå
stapeln.
1959 står ”Vecko” genom
stapeln på R som då är
bruten.
I början av denna period
är logotypen helröd med
svart skugga. Sen skiftar
den mellan svart-rött och
vitt-rött. Under 1955
skiftar färgerna mellan
svart, rött, vitt, gult och
rosa.

Färger

Papper

Fram till 1955 är
Samma i
det huvudsakligen omslag och
rött, svart och vitt inlaga.
som gäller.
Därefter kan alla
möjliga färger
blandas in. Mer
färgglada bilder
används på
omslaget. Det ser
man speciellt på
påsknumret
(12/1955) då
logotypen är rosa
och fjädrar i alla
möjliga färger
pryder omslaget.
Färgerna känns
mer mättade och
mindre matta.

Typsnitt
Antingen är alla
puffarna på omslaget i
sans serif eller serif.
På något omslag
blandas det så det
finns både sans serifoch serif-puffar.
På alla puffar är
rubriken i versaler.
Fototexten och
tidningsinformationen
är alltid i en sans serif.

Format bxh

Efterbehandling

Fram till 1959 Ingen
var formatet
efterbehandling.
243x322 mm.
Då minskade
storleken till
232x308 mm.
1960
minskade man
ytterligare till
225x300 mm.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B
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Period

Layout

Puffantal

34/1961- Utfallande bild. Logotypen, 1-6 st.
24/1964 som ändrats igen, sträcker
sig över hela övre bredden.
I början av perioden ligger
puffar vid sidan av motivet
på bilden, oftast till vänster.
Under 1964 börjar man
lägga tidningshuvud och
många av puffarna på en
tonplatta på övre delen av
omslaget. Några av
puffarna kan dock
fortfarande placeras på
bilden. Puffarna på
tonplattan särskiljs med en
eller flera prickar.
Tidningsinformationen
ligger alltid ovanför
logotypen på höger sida, på
en enda rad.
På puffarna på nr 34/1961
ser man en liten tendens till
det som används idag,
nämligen att det viktiga i en
puff trycks på genom att
sätta det i versaler. Det
används också en stor 2:a.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden.
Mest kvinnor men
även män. Närbild,
ansiktet täcker
större delen av
omslaget. Oftast
ögonkontakt.
Tonplattan som
kommer 1964
kapar av
huvudtoppen.

Logotyp
Ändras drastiskt.
”Veckorevyn” är i versaler.
”Vecko” är i en fet sans
serif och ”revyn” är i en
serif som sträcker sig över
hela bredden. ”Vecko” är
mindre, ligger ovanför
”revyn” i vänsterkanten
och sträcker sig nästan
över halva bredden.
Färgen på både ”Vecko”
och ”revyn” varierar.
Ibland är båda orden i
samma färg och ibland
olika.

Färger

Papper

Alla färger
Samma i
används. Färger till omslag och
texten plockas från inlaga.
bilden.

Typsnitt

Format bxh

En serif används
Samma som
främst. När tonplattan tidigare,
kommer in används en 225x300 mm.
sans serif till puffarna
på tonplattan till en
början men övergår
sedan till en serif även
där. Vilken serif det är
varierar från nummer
till nummer.
Tidningsinformationen
är liten och i en sans
serif.

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B
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B4

Period

B5

Layout

Puffantal

25/1964- Utfallande närbild.
1-7 st.
44/1966 Tonplattan finns kvar, alltid
vit, med sina puffar och
prickar. Puffar som har med
bilden att göra ligger på
bilden. Logotypen har
ändrats igen och ligger
nästan över hela bredden,
innerst ligger en tonplatta
med tidningsinformationen.
Tidningsnumret är stort och
resten av informationen är
liten.
Under 1966 läggs
tidningsinformationen på en
rad under logotypen, i
mindre teckengrad.
Nummer, datum och pris
görs något större än övrig
information. I tonplattan på
logotypens vänstersida
läggs istället en puff.
Prickarna mellan puffarna
på tonplattan försvinner.
Istället görs en del av
puffen stor och övrig
pufftext mindre.

Sorts bild

Fotografiska och
tecknade omslag.
Kändisar från
nöjes- och
kulturvärlden.
Mest kvinnor men
även män. Oftast
närbild, ansiktet
täcker större delen
av omslaget.
Annars närbilder.
Tonplattan kapar
fortfarande av
toppen på
huvudet.
Ögonkontakt i de
flesta fall men inte
alltid. De flesta ler.

Logotyp
Ändras drastiskt.
”Veckorevyn” är i versaler,
i en stor, fet, kondenserad
sans serif. Ligger på en
rad. ”Vecko” och ”revyn”
delas av med en liten
stjärna. ”Veckorevyn”
förekommer i olika färger
och ligger i överkanten
över nästan hela bredden.

Färger

Papper

En mix av färger
Samma i
används
omslag och
fortfarande. Man
inlaga.
har slutat plocka
upp färger ur
bilden till texterna
utan blandar
mycket. De har
ingen standardfärg
men använder
mycket grönt och
blått i logotypen.

Typsnitt

Format bxh

Alltid en fet, gemen
Ändrar
sans serif på puffarna. bredden till
I enstaka fall sätter
230x300 mm.
man vissa ord i
puffarna versalt. Under
1966 början man
använda en serif på
några meningar i
puffarna, resten står
kvar i sans serif.
Tidningsinformationen
är fortfarande i en liten
sans serif.

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B
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Period

Layout

Puffantal

45/1966- Tidningshuvudet har
1-4 st.
39/1968 ändrats. Logotyp är
placerad längst upp till
vänster.
Stor tonplatta på övre delen
eller vänstra sidan av
omslaget, utfallande bild på
nedre eller högra delen.
Puffarna ligger endast på
tonplattan, enda texten som
ev ligger på bilden är
fotograf-texten.
När tonplattan ligger på
övre delen av omslaget
ligger det puffar till höger
om tidningshuvudet.
Tidningsinformationen
ligger under logotypen och
är uppdelat med prickar
mellan informationerna.
Under 1968 slopar man
tonplattan och lägger
puffarna runt om motivet på
bilden.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Mest
kändisar från
nöjes- och
kulturvärlden, i
enskilda fall
okända personer.
Mest kvinnor men
även män och
barn. Oftast
närbild, ansiktet
täcker större delen
av omslaget.
Ibland halv-, eller
helfigur. Oftast
ögonkontakt. När
tonplattan är på
övre delen av
omslaget kapas
toppen av
huvudet.

Logotyp
Liten ändring. ”revyn”
flyttas ner under ”Vecko”.
I övrigt likadan som
tidigare. Delarna ”Vecko”
och ”revyn” kan vara i
samma eller olika färg.

Färger
Plockar inte upp
färger till texterna
från bilderna.
Använder mycket
bruna, orange,
beige toner, men
även grönt, blått
och rött.

Papper
Samma i
omslag och
inlaga.

Typsnitt

Format bxh

Tidningsinformationen Samma som
är i en sans serif hela tidigare,
perioden.
230x300 mm.
Puffarna skrivs oftast i
en serif som varieras
med fet och kursiv stil
och som versal. En fet
sans serif i versaler
kan också förekomma
på puffar.
Puffarna görs ibland
också väldigt stora nu.

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B
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B6

Period

B7

Layout

Puffantal

40/1968- Tidningshuvudet ligger
1-5 st.
6/1977
längst upp på omslaget
över hela bredden.
Tidningsinformationen
ligger till en början under
logotypen över hela
bredden men flyttas under
1970 upp till högra hörnet
ovanför logotypen.
Prickarna finns kvar.
Under 1975 börjar man visa
tydligare vilket nummer det
är. Det skrivs under
logotypen i stor teckengrad.
På alla omslag finns en
utfallande bild.
Under denna perioden
varieras upplägget mycket.
Tonplatta under
tidningshuvudet, tonplatta
utmed vänsterkanten,
tonplatta nedtill, diagonala
tonplattor eller
kombinationer. Eller ingen
tonplatta alls. Puffarna
ligger på tonplattorna, på
bilden, upptill, på sidan eller
nedtill. Ibland finns en bild
till puffen, ibland inte.
Logotypen ligger alltid helt
ovanpå bilden.
Liten kod för numret finns
längst ner till vänster.
Under 1975 lägger man
även små bilder på
omslaget. De ligger på en
tonplatta som placeras på
den nedre delen av
omslaget. Varje bild har
också en tillhörande puff.
Det finns även en röd
stjärnform med texten ”Det
händer i VeckoRevyn”.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden,
enstaka okända
personer. Mest
kvinnor men även
män, par och
familjer.
Ögonkontakt.
Skiftar mellan
närbild och
halvfigur.

Logotyp
För första gången är både
”Vecko” och ”revyn” i
gemener. Båda delar
börjar med versal. Mekan.
Sträcker sig över hela
bredden och ligger längst
upp på omslaget.
I början av perioden ligger
en liten treklöver över
logotypen mellan ”Vecko”
och ”revyn”. Under 1970
försvinner den.
Under 1972 har ”Vecko”
och ”revyn” olika färg men
återgår snart till samma
igen. Under 1975 börjar
man lägga en outline på
logotypen som finns kvar
perioden ut.

Färger

Papper

Många olika färger Samma i
används utan
omslag och
speciell struktur.
inlaga.
Färgen på
logotypen är
nästan hela tiden
röd. Under 1972 är
”Vecko” orange
istället. Under
1975 börjar man
variera färgen på
logotypen.
Dominerande
färger under denna
period är orange
och röd.

Typsnitt
Samma mekan som
logotypen används
huvudsakligen på
puffar också. Den
varierar mellan
versaler och gemener
men mest gemener.
En sans serif och
kursiv serif används
som komplement till
mekanen.
Ibland finns en
dragarpuff.
Under 1975 används
nästan bara mekanen
på puffarna.

Format bxh
Samma som
tidigare,
230x300 mm.

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B
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Period

7/19772/1979

Layout

Puffantal

Logotypen ändras mycket. 2-6 st.
Ligger till en början längst
upp till höger för att sedan
bli mindre och flytta över till
övre vänsterhörnet. Under
1978 flyttas det runt på
vänsterkanten och läggs på
en gul tonplatta. Under
1979 försvinner den gula
tonplattan.
Tidningsinformationen
ligger i början på en rad
ovanför logotypen. När
logotypen blir mindre flyttas
informationen ner precis
ovanför bilden, till höger om
logotypen. Under 1978
läggs informationen på sex
rader precis ovanför
logotypen. Prickarna finns
kvar hela perioden.
De flesta puffarna ligger till
en början på vit tonplatta
utmed vänsterkanten. Vissa
puffar ligger på bilden.
Bilden ligger utfallande åt
höger och nedåt. Under
1978 flyttas tonplattor och
puffar runt inkonsekvent.
Puffarna har ofta en liten
tillhörande bild.
Liten kod finns för numret
längst ner till vänster.

Sorts bild

Fotografiska och
tecknade omslag.
Kändisar från
nöjes- och
kulturvärlden.
Mest män men
även kvinnor och
par. Man ser mer
halvbilder men
närbilder
förekommer
fortfarande.
Ögonkontakt i de
flesta fall men inte
alltid. De flesta ler.

Logotyp
Logotypen ändras ändras
drastiskt. Blir en fet,
extrem sans serif och har
en tunn linje i mitten som
är antingen gul, orange
eller röd. ”revyn” ligger
under ”Vecko”. Vänstra
stapeln på V i ”Vecko” går
ut i vänsterkanten medan
högra stapeln i n i ”revyn”
går ut i högerkanten.
Ovanpå strecket på V
ligger en röd tonplatta
med ”nya” i gula, versala
mekaner.
Efter halva 1977 försvinner
linjen på V och logotypen
flyttas in till vänsterkanten.
Linjen på n fortsätter
fortfarande ut i
högerkanten. ”Nya” läggs
lite under o i ”Vecko”,
uppe till höger om
logotypen.
1978, när logotypen flyttas
ner, läggs ”Nya” lite under
V precis ovanför
logotypen. Linjen på n
försvinner också.

Färger

Papper

De dominerande
Samma i
färgerna är vitt,
omslag och
svart, rött och gult. inlaga.
I början av
perioden är
omslagen
huvudsakligen vita,
men 1978
dominerar rött och
gult.

Typsnitt

Format bxh

På de första numren
Minskade till
under denna period
222x288 mm.
används
huvudsakligen en mjuk
serif i olika tyngder på
puffarna. I speciella
puffar kan man
komplettera med en
skript eller något
specialtypsnitt (som t
ex Elvis på nr 8/1977).
Senare under 1977
används en fet,
kondenserad sans
serif på puffarna
blandat med den
mjuka serifen.
1978 dumpar man den
mjuka serifen helt och
använder framför allt
en fet sans serif men
kompletterar med en
vanlig serif.
Tidningsinformationen
skrivs under hela
perioden med en serif.

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.
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B8

Period

B9

3/197944/1984

Layout

Puffantal

Tidningshuvudet ändras
2-8 st.
mycket. Ligger längst upp
över hela bredden och
oftast ovanpå bilden.
Utfallande bild där motivet i
enstaka fall friläggs och
placeras ovanpå
tidningshuvudet. Logotypen
kan ligga både lite framför
och lite bakom motivet i
bilden.
Under 1980 läggs puffarna
direkt på bilden runt om
motivet. 1981 börjar de
läggas på tonplattor, en för
varje rad. Vissa puffar ligger
dock fortfarande direkt på
bilden.
När antalet puffar är lågt är
också puffarna längre. De
är oftast olika stora och
dragarpuff finns. I enstaka
fall är de i samma storlek.
Tidningsinformationen finns
inte längre på omslaget.
Det enda som finns är
några siffror längst ner till
vänster vilka är
Veckorevyns kod samt
vilket nummer tidningen
har. Ibland står även
månaden med.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden.
Fram till 1983
kunde det vara
både kvinnor och
män, men därefter
förekommer
endast kvinnor.
Man ser även att
bilderna börjar
returschas.
Varierar mellan
olika
bildkompositioner
men närbild
förekommer
oftast.

Logotyp
Logotypen ändras
drastiskt igen. ”Vecko”
står i en sans serif i
versaler, ligger ovanför
”revyn” och är liten.
”revyn” är en stor skript
med R som versal. ”revyn”
sträcker sig över hela
bredden och ligger lite
vinklat upp mot högra
hörnet. Till en början är
”Vecko” spärrad, men
under 1980 dras den ihop
och är normal.
”Vecko” och ”revyn” ligger
i samma färg och har en
liten skugga i annan färg.
Vilken färg det är kan dock
variera.

Färger

Papper

Logotypens färger Samma i
varierar. Rosa
omslag och
kommer in mer.
inlaga.
På alla omslag kan
man se något
slags färgtema.
Logotyp kan t ex
vara i samma färg
som tonplattor
eller något i bilden.
De håller sig till två
färger på
tonplattor, text och
logotyp. Ofta
plockar de någon
av de färgerna ur
bilden.

Typsnitt

Format bxh

På puffarna används
Samma som
till en början en fet
tidigare,
sans serif, varierande i 222x288 mm.
gemener och versaler.
1981 börjar en mekan
användas i olika
storlekar och tyngder,
både som versaler och
gemener och denna
används ensam
perioden ut.
Det lilla numret ligger i
en sans serif hela
tiden.

Efterbehandling
Ingen
efterbehandling.

Streckkod
Ingen.

Bilaga B
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Layout

Puffantal

45/1984- Tidningshuvudet är likadant 3-9 st.
26/1999 och ligger på samma ställe.
Utfallande bild där motivet
varierar mellan att ligga
ovanpå eller under
logotypen, ibland lite både
och.
Puffarna läggs ibland på
tonplattor men oftast
placeras de direkt på
bilden. Dragarpuff används
alltid. Puffarna ligger
runtomkring och ibland lite
ovanpå motivet i bilden.
Ibland finns extra småbilder
som hör till någon puff.
Om extra trycksak skickas
med tidningen visas en bild
av den på omslaget.
Tidningsinformationen
består av pris, som ligger
längst upp till vänster, och
streckkod som är placerad
stående eller liggande nere i
vänstra hörnet.
1997 börjar information om
nummer och år m.m. ligga
på en rad utmed
vänsterkanten, streckkod
och pris ligger kvar.
Från och med 1999 är VRs
webadress med på
omslaget nere i högra
hörnet.
5/1997 lanseras ”nya” VR
och då börjar man använda
en smal, färgad tonplatta
längst upp utmed hela
bredden i vilken man skriver
någon tagline. 1999
förminskas tonplattan till en
oval som fortfarande ligger
centrerat längst upp.

Period

Fotografiska
Se ovan.
omslag. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden.
Endast kvinnor.
Oftast närbild.
Halv- och helbild
förekommer
också.
Ögonkontakt. I
specialfall (t ex
Fröken Sverigereportage) kan fler
än en kvinna
pryda omslaget.
Små puffbilder kan
även innehålla
män.

Sorts bild

Logotyp
Fler och fler färger
används på
omslagen ju längre
in i perioden man
kommer. Upp till
fyra färger + svart
och vitt. Oftast
dominerar två
färger medan två
eller tre extrafärger
används på små
rutor eller puffar.
Under 1999
minskar färgerna
igen och totalt två
eller tre färger
används oftast.
Rosa och gul
används väldigt
ofta tillsammans.

Färger
Under 1991
börjar man
använda
styvare och
tjockare
papper på
omslaget.

Papper
Sans serifer
förekommer genom
hela perioden. De
varierar mellan att vara
feta, tunna, raka eller
kursiva.
I början av perioden
kombineras sans
serifen med en serif.
Under 1990 börjar den
istället kombineras
med en mekan på
några omslag men
oftast används endast
sans serifen.
1994 börjar man
blanda in flera olika
typsnitt utöver sans
serifen.
Det varierar mellan
versaler och gemener.
De börjar också lägga
en skugga under de
större puffarna.
Under denna perioden
börjar man använda
stora siffror
kontinuerligt.
Tidningsinformationen
var först i en serif,
efter relanseringen
1997 sätts den i en
sans serif.

Typsnitt
Under 1986
minskas
formatet till
217x280 mm.
På ”nya” VR
som
relanseras
5/1997 växer
formatet till
222x295 mm.
Under 1999
återgår man
till det tidigare
formatet
217x280 mm.

Format bxh
På specialnummer
kan logotypen
folieras. När VR
relanseras 1997
folieras
tidningshuvudet
på de första
numren.
Omslagen börjar
lackas 1994.

Efterbehandling
I början av
1987
introduceras
streckkod
på VR.

Streckkod
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Period

B 11

Layout

Puffantal

27/1999- Tidningshuvudet ändras
5-10 st.
7/2009
men ligger fortfarande
längst upp över nästan hela
bredden och lite vinklat.
Utfallande bild. Motivet i
bilden varierar mellan att
ligga bakom eller ovanpå
logotypen.
Endast ansiktet är alltid helt
fritt från puffar, det enda
som kan täcka över lite är
logotypen.
Puffarna ligger runt om
motivet, på hela omslaget.
Det finns fortfarande
dragarpuff.
Tidningsinformationen
ligger i början av perioden
oftast på en rad längst ner,
oftast vänsterställd, kan
också vara högerställd eller
centrerad. Streckkoden
hoppar runt. Under 2007
börjar den placeras nere i
högra hörnet, med
tidningsinformation under
streckkoden. I enstaka fall
kan den ligga nere i
vänsterkanten.

Sorts bild

Fotografiska
omslag. Kvinnliga
kändisar från
nöjes- och
kulturvärlden.
Oftast närbild,
ibland extrem
närbild, halv-, eller
helfigur. Oftast
ögonkontakt.
Små puffbilder
förekommer
ibland. Bilder på
prylar man får med
extra förekommer
också.

Logotyp
Logotypen ändras igen.
”Vecko” är fortfarande en
sans serif i versaler, men
ligger ovanför R i ”revyn”
längst upp i vänstra hörnet
och är liten. ”revyn” står i
en annan rundare skript
men är fortfarande vinklad
upp mot högra hörnet.
”Vecko” flyttas in ovanför
”revyn” igen 26/2005.
Ingen skugga på
logotypen.

Färger
Tre eller fyra
varierande färger
används på
omslagen + svart
och vitt.
Bakgrunden på
bilden är nästan
alltid enfärgad,
ibland något
mönster eller
naturlig bakgrund.
Dekorfärger
förekommer ofta
på logotyp, text
och tonplattor,
vanligtvis någon
röd, rosa, lila eller
gul ton.
Rött, rosa, gult och
lila används ofta
på omslagen men
hela tonskalan
används till och
från.

Papper
Omslaget är
styvare och
tjockare än
inlagan.

Typsnitt

Format bxh

Sans serifer används Fortfarande
mest och
217x280 mm.
kompletteras med en
serif. Ibland kan ett
handskrivet typsnitt
eller skript användas.
Tidningsinformationen
är i en sans serif under
hela perioden.

Efterbehandling
Omslagen
lackeras.
Specialnummer
kan få extra
behandling,
exempelvis
partiellt lack eller
foliering.

Streckkod
Streckkoden
hoppar runt
en hel del
under
perioden
men under
2007 fastnar
den i högra
hörnet.
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Bilaga C

Magazine Cafés omslag från nr. 1/1990 till nr. 2/2009

Period 1

801
C

Nr. 1/1990

Nr. 2/1990

Nr. 3/1990

Nr. 2/1991

Nr. 5/1991

Nr. 6/1991

Period 1

Nr. 2/1992

Nr. 4/1992

Nr. 1/1993

Nr. 2/1993

C2

Period 2

Nr. 4/1993

Nr. 6/1996

Nr. 7/1999
C3

Nr. 4/1994

Nr. 1/1998

Nr. 12/1999

Nr. 2/1996

Nr. 4/1998

Nr. 1/2000

Period 2

Nr. 6/2001

Nr. 12/2001

Nr. 12/2002

Nr. 12/2001

Nr. 12/2001

Nr. 3/2002

Nr. 6/2002

Nr. 1/2003

Nr. 2/2003
C4

Period 2

Nr. 8/2003

Nr. 4/2004

C5

Nr. 12/2003

Nr. 1/2004

Period 3

Nr. 5/2004

Nr. 6/2005

Nr. 7/2005

Nr. 9/2004

Nr. 6/2005

Nr. 7/2005

Nr. 4/2005

Nr. 6/2005

Nr. 7/2005
C6

Period 3

Nr. 3/2006

Nr. 5/2006

Nr. 8/2006

Nr. 10/2006

Nr. 10/2006

Nr. 10/2006

Nr. 3/2007
C7

Nr. 4/2007

Nr. 4/2007

Period 3

Nr. 4/2007

Nr. 7/2007

Nr. 10/2007

Nr. 12/2007

Nr. 3/2008

Nr. 4/2008

Nr. 7/2008

Nr. 11/2008

Nr. 11/2008
C8

Period 3

Nr. 1/2009

C9

Nr. 2/2009

Period

1/1990 2/1993

Puffantal

4-9 st.
Till en
början var
det runt
4-5 st
men
under
1991
ökade
antalet till
8-9 st.

Layout

Tidningshuvudet består av
logotyp, ev tagline, ordet
”magazine”,
utgivningsnummer och
pris. Logotypen ligger
längst upp över hela
bredden. Till en början
ligger ”magazine” ovanför
C i logotypen. Nr 5/1991
flyttas den ner så den
ligger ovanför a. På första
numret finns också en
tagline: ”ny tidning”
Utfallande bild.
Tidningshuvudet ligger
nästan alltid framför bilden
men i enstaka fall är
motivet på bilden frilagd
och placerad ovanpå
tidningshuvudet. De flesta
puffarna är staplade på
vänsterkanten. En
dragarpuff finns alltid,
oftast placerad på
högersidan, men kan även
ligga bland de övriga i
vänsterspalten.
Utgivningsnummer och
pris ligger först centrerad
under logotypen och
streckkoden är placerad
längst ner till vänster
tillsammans med
tidningsinformationen.
Texten under logotypen
försvinner helt nr 4/1992
och endast informationen
vid streckkoden finns kvar.
Tidningsinformationen
ligger först under
streckkoden men flyttas nr
6/1991 till streckkodens
högersida.

Sorts bild

Fotografiska
bilder. Kändisar
från nöjes- och
kulturvärlden,
jämnt fördelat
mellan svenska
och
internationella.
Huvudsakligen
män men även
kvinnor. Oftast en
person men
ibland två.
Närbilder är
vanligast, men
halv- och helfigur
förekommer
också.

Logotypen
Café skrivet i en fet linjär,
C versalt och afé gement.
Café är utfallande åt
höger och vänster så C
och é beskärs något.
Accenten är till en början
inte utfallande men blir
det nr 5/1991.

Färger
Färgen på
logotypen varierar
mycket, rött och
blått dominerar.
Bakgrunderna är
ofta vita men även
blå eller mörka. I
några fall är det
naturbilder.
Puffarnas färg
varierar också. De
är oftast vita,
svarta eller röda,
kan även vara
gröna, blåa eller
gula.

Papper
Omslagspapperet är
under hela
Cafés
existens
tjockare och
styvare än
inlagepapperet.

Typsnitt
Puffarna skrivs alltid
med en linjär och
nästan alltid i
versaler. Storleken på
texten varierar mycket
då puffarnas rubrik är
mycket större än
övrig pufftext.
”Magazine” står med
små, feta, linjära
versaler. Nr 2/1992
börjar det skrivas i
gemener istället.
Utgivningsnumret och
priset under
logotypen skrivs i
linjära, versaler.
Halva
tidningsinformationen
vid streckkoden är i
gemener och halva är
i versaler, allt är i en
linjär.

Format bxh

Efterbehandling

219x280 mm. Ingen
Bytte till
efterbehandling.
225x290 mm
på nr 2/1993.

Streckkod
Ja.
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D 89
1

Layout

Tidningshuvudets
utformning förändras inte.
På några enstaka nummer
är ”magazine” borttaget,
ibland ersatt med en
tagline.
Puffarna ligger oftast på
vänsterkanten, ibland på
högerkanten. När puffarna
ökar i antal placeras de på
båda sidor om motivet.
Dragarpuffen ligger oftast i
nederkant man varieras
även genom att läggas i
mitten och under
tidningshuvudet.
Bilden är utfallande.
Motivet i bilden är alltid
frilagd och överlappar
tidningshuvudet.
Streckkoden varierar
mellan att ligga i nedre
vänstra eller högra hörnet,
samt mellan stående och
liggande.
Tidningsinformationen
ligger alltid i anknytning till
streckkoden.
Under 2000 placeras
hemsideadressen på
omslaget, till en början
under logotypens é.
Senare läggs den i
accenten.

Period

D2

3/1993 4/2004

Puffantal

5-12 st. I
några
enstaka
specialfall
är det
endast en
puff.

Sorts bild

Logotypen

Fotografiska
Logotypen är likadan som
bilder. Kändisar
förut.
från nöjes- och
kulturvärlden,
framförallt
svenska men i
några fall
internationella.
Endast kvinnor,
med två undantag
för män.
Kvinnorna är
nakna eller
lättklädda. Oftast
en person men i
enstaka fall två,
tre eller fler.
Halv- och helfigur
är vanligast,
enstaka närbilder
förekommer.

Färger

Papper

Färgen på
Se ovan.
logotypen varierar
väldigt mycket.
Allt från svart, rött,
blått och gult till
guld och silver.
Bakgrunderna är
jämnt fördelade
mellan mönstrade,
natur, övertoning
och enfärgade.
Puffarna är oftast i
svart eller vitt
tillsammans med
en eller två andra
färger. Många
gånger är
logotypen i
samma färg som
dragarpuffen.
”Magazine” står
oftast i svart eller
vitt men ibland i
samma färg som
logotypen.

Typsnitt

Format bxh

Puffarna skrivs alltid Fortfarande
med en linjär och till
225x290 mm.
en början nästan alltid
i versaler. Ibland finns
någon puff i gemener.
Under 1998 förändras
det och gemener blir
vanligast. I
specialnummer
används ibland en
skript.
Storleken på texten
varierar mycket då
puffarnas rubrik är
mycket större än
övrig pufftext.
”Magazine” står
fortfarande med små,
feta, linjära gemener.
Halva
tidningsinformationen
vid streckkoden är i
gemener och halva är
i versaler, allt är i en
linjär.

Efterbehandling

Streckkod

Ibland foliering på Ja.
logotypen.
Inplastning ett par
gånger om året.
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Period

5/2004 2/2009

Layout

Puffantal

Tidningshuvudets
5-10 st.
utformning förändras
litegrann. Under
2006-2007 ersätts
”magazine” med taglinen
”Största modemagasinet
för män” som placeras
ovanpå överkanten av
logotypen. Taglinen
försvinner i slutet av 2007.
Puffarna ligger oftast på
både höger- och
vänsterkanten, ibland bara
på den ena eller andra.
Dragarpuffen varierar
mellan att läggas nedtill, i
mitten och under
tidningshuvudet. Ibland
finns flera dragarpuffar.
Bilden är utfallande.
Motivet i bilden är alltid
frilagd och överlappar
tidningshuvudet.
Streckkoden varierar
mellan att ligga i nedre
vänstra eller högra hörnet,
samt mellan stående och
liggande.
Tidningsinformationen
ligger alltid i anknytning till
streckkoden. I slutet av
2007 börjar
utgivningsnumret
tillsammans med
”Moderna mannens bästa
vän” och hemsideadress
placeras under C i
logotypen.
Under 2004 börjar
hemsideadressen läggas
bland
tidningsinformationen.
På vissa omslag
förekommer linjer och
tonplattor.

Sorts bild

Logotypen

Fotografiska
Logotypen är likadan som
bilder. Svenska
förut.
kändisar från
nöjes- och
kulturvärlden,
samt modeller.
Jämnt fördelat
mellan män och
kvinnor. Oftast en
person men
gruppbilder
förekommer.
Framförallt halvoch helfigur men
enstaka fall av
närbilder
förekommer
också.

Färger

Papper

Färgen på
Se ovan.
logotypen är i
huvudsak röd eller
svart, men det
förekommer andra
färger som blått
och gult.
Bakgrunderna är
oftast enfärgade
men enstaka
naturbilder
förekommer.
Puffarna har 1-3
färger utöver svart
eller vit, vanligtvis
röd tillsammans
med någon
annan.
Logotypen har
nästan alltid
samma färg som
någon av
puffarna.

Typsnitt

Format bxh

När perioden inleds
Fortfarande
används endast en
225x290 mm.
linjär i både gemener
och versaler. Under
2004 början man
ibland använda en
mekan på delar av
någon puff. 2008
börjar man använda
den mer konsekvent
och på flera puffar.
Linjären finns dock
hela tiden kvar.
Tidningsinformationen
är hela tiden skriven i
en linjär, till en början
lite blandat med
gemener och versaler
men under 2007
övergår det till endast
versaler.

Efterbehandling
UV-lack på hela
omslaget. Man
fortsätter med
inplastning på
enstaka nummer.

Streckkod
Ja.
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Intervju med Mari Wigren, art director på Veckorevyn
Intervju med Mari Wigren, art director på Veckorevyn
Parenteserna i texten har vi lagt till som kommentar.

Har ni några mallar för omslaget som ni måste följa varje nummer?
Ja, man kan säga både ja och nej. Formässigt inte så jättemycket mallar. Eftersom det
är mest jag som gör dem blir de ju likadana. Jag försöker hålla ihop de. Men det finns
alltid någon slags mall, för att loggan ska ligga här och att det ska vara en streckkod
med och så där.
Det är lite olika för olika tidningar. Lollo, chefredaktören på Veckorevyn, som jag
sitter och gör omslag tillsammans med, skriver puffarna. Hon vill ofta ha med en
relationspuff, en modepuff, kanske en ur livet-puff, någon humorpuff. Vi representerar
ganska många olika delar på omslaget. Det blir väl också en typ av mall men inte i sin
traditionella mening, som många sidor inne i tidningen har.
Fotar ni omslagbilden själva eller köper ni den?
Vi plåtar ju ganska många omslag själva, inte alla men ganska många. Till exempel när
vi ville plåta Elin Kling till 26an, nyårsnumret, då gjorde vi det. Det är oftast Lollo
och Linda (redaktionschef ) som har i uppgift att se vilken person som man ska ha.
Sedan sätter de sig ner med mig och med mode, och har kanske någon intervju av
något slag med den personen. Då frågar vi oss först vad vi ska göra för någonting. Då
kanske någon har en idé, eller inte, då får man suga på den. Hittar jag en förlaga till
exempel, så är det jag som kommer med bildidéerna.
Mitt jobb är att komma på något slags koncept på omslaget. Till ett nummer hittade
jag en förlaga, där en annan tidning hade gjort samma sak. Så jag härmades lite för det
gör man. Det är inte alltid vi gör det men man brukar hämta inspiration ibland från
andra tidningar. Sedan slutar det alltid med att det inte ser likadant ut alls.
Kollar ni mycket på utländska tidningar?
Ja, det gör vi nog bara, skulle jag säga. Det blir så tråkigt annars. Sedan kan man ju
säkert få jobbidéer och layoutidéer från svenska tidningar som också är duktiga, men
man kanske inte inspireras lika mycket inte av omslaget i alla fall. Jag tror vi har pratat
om att vi ska inspireras av gamla Veckorevynomslag men vi har inte gjort någonting
sådant än.
Den här (syftar på nr 21/2008) hade ingen förlaga, det var något som jag bara kom
på. Jag hade fler idéer men Lollo tyckte inte om de andra två jag hade. Jag kommer
inte ihåg vad jag ville göra då eller vad jag hade för förslag, men de tyckte hon inte
om i alla fall. Men hon tyckte om den här idén som jag inte tyckte om. Bullseye, mitt
i skottlinjen-grej. Vi tyckte den var lite tråkig men den blev ju bra till slut. Jag är med
vid plåtningarna hela vägen, liksom modet och reportern.

92
E1

Är det ni som bildretuscherar bilderna eller skickar ni iväg dem?
Vissa fotografer jobbar vi med väldigt mycket, och då har man kommit överens om
vilken nivå av retusch man vill ha. Alla är ju behandlade på något sätt, men ibland
har vi bestämt att det inte ska vara så hårt retuscherat. Fotografen gör alltid initialt
med bilderna. En del vägrar och vill inte att vi skickar vidare behandling av bilder
till vår repro, de vill göra allt själv. Då kanske inte det är det vi alltid tycker är så bra.
Det kan bli lite konstigt och då kanske man inte använder den fotografen igen. Men
det är en liten balansgång och många egon att pleasea. Initialt gör fotografen en viss
behandling så klart, tar bort hårstrån som sitter i vägen i ögat och sådant. Sedan läm
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nar vi vidare till vår repro som också ofta gör väldigt lite, som kanske färgställer lite,
lite grann. Det kan till exempel vara lite grönstick i bilden eller som i det här fallet
(nr 21/2008) lade vår repro in en skugga, sådan typ av bildbehandling.
Speglar framsidan innehållet? Om det är en tjej på framsidan kommer det handla
om henne inne i tidningen?
Ja, det här är ovanligt sammanhållande (nr 21/2008). Det är inte alltid vi har så, ibland
har man kanske en idé som är mer för omslaget. Det här (nr 18/2008, finns inget
bifogat exempel) är i och för sig någonting som höll ihop väldigt bra med innehållet
även fast det här var väldigt provocerande. Den är det i princip ingen retusch på, den
är bara lite uppskärpad för bilden var lite oskarp. Sedan har det ju med det här miljö
jobbet att göra, hon är ju inte naken inuti, det handlar ju om miljön. Men det är inte
alltid exakt samma, men omslaget bygger alltid på någonting i tidningen.
Har ni oftast närbild, halvbild eller helbild? Vilket säljer bäst? De flesta har ju
halvfigursbilder.
Så himla svårt. Det kan man tycka, för det är många som har det här snittet kan
ske. Det finns inga riktigt skrivna regler, speciellt inte nu när mediavanorna ser så
annorlunda ut än för tio år sedan. Den här (nr 2/2009, extrem närbild) var helt okej
försäljningsmässigt. Det är många som kör det här snittet, helt klart. Det är lite olika.
Halvfigurerna är väldigt typiskt utländska Cosmopolitan. De har hittat sin grafiska
profil på omslaget.
Vi försöker vara lite roliga och vill att det ska hända någonting på omslaget även om
det inte alltid gör det. Men lite grann. Och alla omslag är ju väldigt olika varandra
fast är ändå typiskt Veckorevyn.
Jag har dragit upp logotypen jättemycket på det senaste numret. Den är inte ändrad
formmässigt men jag har dragit upp den jättejättemycket. Det kommer vara såhär nu,
tror jag.
Finns det någon anledning till att du ville ha den större?
Ja, det är väl att den är svår att jobba med. Den är spretig, tunn och liten, och för
svinner gärna, speciellt om man vill lägga en tjej över litegrann. Då har du ett y här
som går ner litegrann, jag vet inte om ni har sett men jag fular ju hela tiden med det
här. Jag tycker att man får ju inte någon huvudkänsla (hon syftar på tidningshuvud)
när logotypen är liten. Ju större logotyp man har, desto längre går y ner. Förut har
jag alltid varierat den lite grann men nu testar jag att dra upp den helt. Det krävdes
tydligen nått styrelsebeslut på det här fick jag veta idag, men vi gjorde det ändå. Det
känns mycket bättre såhär. Det är ju samma tidning faktiskt och jag tror inte många
reagerade, men det blir ändå ett huvud.
Det är viktigt att signalera vilken tidning det är, även om Veckorevyn är ett starkt
varumärke så är det ändå viktigt att det syns ordentligt.
Har ni max eller minst antal puffar som ni måste ha med?
Nej. Vår grej är nästan att ha massor. Det är väl kanske inte det roligaste som art
director att få 15 000 tecken som ska in på omslaget, men å andra sidan så, de gånger
vi lyckas så tycker jag man får en väldigt matig känsla. Vår grej är nästan att ha mycket
pratiga puffar. Jag skulle hellre dra stort på någonting men å andra sidan tycker jag
nog det är ganska mysigt ändå. Det ser matigt ut, som Veckorevyn är. Utmaningen
ligger i att det inte ska se ut som en enda massa liksom. Tyvärr har det ju tendenser att
bli det. Då får man försöka bryta av typografiskt och formmässigt. Det är svårt. När
Lollo skriver puffarna försöker hon säga saker som folk har sagt tusen gånger, på ett
nytt sätt. Då kan det bli lite pratigare. Vi bråkar en del om det där, kan man säga. Vi
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jämkar och så tycker hon att det är dåligt där och jag tycker det är för långt här och
det är ett fult ord. Det är ett samarbete, man får kompromissa och ge med sig med det
man inte tycker är viktigt och stå på sig på det man tycker är viktigt.
Har ni några speciella typsnitt som ni alltid använder?
Ja, jag har nästan bara versaler nu, det har jag ändrat under tidens gång men nu är det
mycket versaler. Oftast använder vi Proxima Nova som finns i massa olika tyngder.
Den är tacksam och lätt att läsa och ganska fin.
Har du en grupp med andra typsnitt som du kan altinera med, till exempel en
skript?
Jag håller mig till det typsnittsbibliotek vi har till resten av tidningen. Vi har ju en,
Cronicle, sedan har vi ett nytt nu som är lite skriptaktigt, Black Jack heter den. Så det
är väl dem. Sedan ibland har jag något specialtypsnitt.
Använder ni mycket PMS-färger?
Ja, det är mycket lys.
Hur ofta kommer Veckorevyn ut?
Varannan vecka. 26 nr om året.
Ändrar ni färger till varje nummer?
Ja, det gör vi. Inte alltid ska jag säga, ibland kan vi ha samma i rad men oftast anpassas
det. Det är bilden oftast som får styra, och hur vi har tänkt från början. På den här
(nr 8/2009, var ej utgiven vid intervju) är hon ju fotad mot gul bakgrund och då tänkte
vi att det skulle vara ett väldigt färgglatt nummer. Det är fem färger plus svart. Så
många brukar jag inte ha, jag brukar hålla mig till två färger och svart.
Använder ni någon efterbehandling? Ni lackar ju men har ni använt någon annan
efterbehandling någon gång för att sticka ut på det sättet?
Mmm, en gång. Det var inte så längesedan faktiskt. Det här numret använder vi
partiellt uv-lack. Eftersom vi trycker så himla många exemplar så kostar det ju en del
med det där. Vi har en upplaga som är ganska stor. Egentligen skulle man ju ha velat
matt-lacka. Det hade varit helt matt men det kostar jättejättemycket. Det här kostar
samma men effekten blir inte riktigt lika stor, men det blir ändå en liten effekt. Så
det har vi testat och det gick ju bra, men jag vet inte om det berodde på lackningen.
Jag försökte kriga för att vi skulle mattlacka men det kostade så mycket. Fick göra en
liten specialare helt enkelt.
Kollar ni på vad konkurrenterna har för att ni ska sticka ut från dem?
Jo, det är klart man kollar på konkurrenterna men vi försöker prata mycket svenskt.
Det är vårt sätt att sticka ut.
Hur menar du med svenskt?
Svenska kändisar. Mer än Cosmopolitan, Glamour, Chic, alla våra konkurrenter i
pappersformat. Sedan finns det ju mycket annat som är konkurrenter just nu, webb
och allt sådant. Men vi försöker plåta mycket svenskt och ha en rolig idé kring hela
omslagsplåtningen. Det sätter ju prägel på hela omslaget och visar vem Veckorevyn är.
Vi försöker väl ha det som en sorts sticka ut-grej.
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Har ni några färger som ni använder mer vissa säsonger? Blir det random?
Vilken bra fråga. Det är klart att det här numret (nr 7/2009) inte skulle vara ett
Decembernummer. Fast man tänker ju så omedvetet, tror jag, eller väldigt medvetet
ibland, då man kanske tänker sommarspecial. Jag tycker väldigt mycket om färgen röd,
så rött är min standard. Rött och rosa kan man säga. Vi har även svart logga ibland.
Det känns dumt att riskera det även om man gör avstickare. Rött och lila tycker jag
är väldigt fint ihop. Mycket sådana här poser har vi (nr 5/2009). Mycket upp i håret
och upp med händerna. Här har vi bilden, jag älskar denna bild (nr 22/2008). Tonen
på bilderna inne i tidningen är inte lika sexiga som på omslaget. De är mer fina. Vi
drog det ett steg längre på omslaget.
Är det bestämt att det måste vara just de här tonerna?
Nej, inte på omslaget. Det blir mycket rosa, rött, lila, orange och gult. Men vi har haft
svart, mörkblå och grön logga också. Men det är inte så ofta.
Vad är standardfärgen på logotypen?
Du menar i profilen? Då är det nog rosa som är standardfärgen, 80 % magenta, som
är Veckorevyns färg.
Har ni märkt om grönt säljer mer eller mindre?
Det är så himla svårt att säga. Det beror på så många saker, om man skulle testa en sådan
grej. Det finns ju många olika nyanser av grönt. Det är till exempel en sådan färg som alla
redaktörer säger säljer sämst av allt. De sägs vara sanningar sedan länge, men det är inte
sant. Det beror kanske på hur man gör det. Grönt kan bli en tråkig färg om man gör det
på ett tråkigt sätt. Det beror också på vilken nyans man har, jättestor skillnad. Jag tycker
sådana "sanningar" är till för att utmana. Det håller inte, någon har bara hittat på det.
Har du sett någon trend nu?
Jag är så himla dålig på sådant här. Nja, inte direkt som jag kan komma på. Jo, för
resten, det finns någon sorts typsnittstrend nu, mer än den här att alla använder
Gotham. Men alla vill ha handstilstypsnitt på omslagen. Det känns väldigt inne just
nu, på både svenska och utländska tidningar. Men färger har jag ingen aning om.
Till jul har alla rött. Färgkombinationer kan ibland vara någonting. För några år sedan
lanserades tidningen Gracia i England som blev väldigt känd, väldigt snabbt och har
funnits länge. Den är en italiensk tidning från början har jag för mig, men den lanse
rades i England. Den har ett väldigt starkt formspråk som många hakade på här också.
Men nej, det är bara typsnittstrenden som jag har sett.
Bland bilder då?
Nej, det är så himla individuellt och beror på vem som sitter där och gör det och på
fotograf. Vilken tidning det är, vilken målgrupp de har, vad de har för läsare och om
det är en trendig tidning.
Puffar, färre eller fler?
På Veckorevyn? Det har definitivt blivit mer text. Jag har inte jobbat så jättelänge, ett
och ett halvt år, men sedan jag och Lollo började har det blivit mer text. Förr drog
man mer på ett stort budskap. Det är två sätt att se på omslagen. Man kan fundera
på vilket budskap som man ska dra upp på hela omslaget. Veckorevyn är en tidning
som vill vända sig till många, till alla tjejer. Vi vill inte exkludera någon så att säga. Då
kan det kännas lite ängsligt att dra på en stor sak. Det är inte alla som till exempel är
intresserade av mode. Veckorevyn är så mycket mer än modetidning.
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Tror du kommer bli färre puffar?
Jättesvårt att säga. Tror inte det är någon trend det där. Magazine Café vänder sig
inte till alla killar mellan 18-35, utan de har en viss målgrupp. Då vill man uttrycka
en viss typ av stil. Veckorevyn ska vara lite rolig och lite hysterisk. Om vi skulle gå
en pretentiös väg och ha en puff i 60 pt, en svår bild och en svartvit bild skulle det
inte kännas Veckorevyn. Det kanske kommer bli någon gång, men inte med den här
redaktionen tror jag. Det är lite vad man vill signalera. Till exempel Amelia som är
någon sorts indirekt konkurrent, de drar oftast på ett stort budkap. Kanske inte på det
snyggaste sättet men de kör på det. Sedan har de tre minipuffar någonstans. Det är lite
vad chefredaktören känner att man vill signalera och art directorn också, men mest
chefredaktören. Den ska inte vara för tuff och för cool. Den ska vara snäll och cool på
ett sätt, och veta mer också. Lite vaga begrepp som man lägger in i hela grejen. Men
det är så man får jobba lite också. Det tar lite tid med alla runt omkring sig.
Byts folk ut ofta på redaktionen?
Det var det innan, när jag kom hade det bytts ut två hela redaktioner på ett och ett
halvt år. Men nu har det varit ett konstant på och av hopp, normalt för en tidning
i den här storleken. Nu har de flesta jobbat här över ett år och det känns tryggt nu.
Även om någon byter och hoppar av.
Ibland har ni rygg och ibland inte, är det ett medvetet val?
Framförallt är det en kostnadssak och lite av en känsla också. Vi kanske är lite för
tunna för en rygg egentligen, men det ger ju en lite lyxigare känsla att ha en rygg än
klamrad. Det är definitivt snyggare i hyllan. De gånger vi inte har kört rygg, nu kom
mer vi köra utan rygg ett tag, har vi har haft plastningar ibland. För att spara in när
vi har extrasäljare i butik, man kan få ett puder eller vad det nu kan vara, tar vi bort
ryggen. Veckorevyn är ju en tvåveckorstidning och utan rygg så känns det på något
sätt som en snabbare tidning. Det är lite svårt, så länge jag har jobbat här har vi haft
lite problem med hur man ska inrikta sig. Man kan jämföra oss med Cosmopolitan
och de typerna av tidningar men de kommer ut en gång i månaden, vi är dubbelt så
snabba, alltså vi kommer ut dubbelt så många nummer per år. Och folk kanske inte
riktigt tänker på att man får 26 nummer av Veckorevyn. Även om det är en tunnare
tidning så får man många fler tidningar.
Finns det någon konkurrent som just kommer ut två gånger i månaden?
Inte någon som är sådär klockren konkurrent. De tvåveckorstidningarna som finns i
samma segment som vi, det är ju Chic. Nu tror jag att Glaze gick upp till månads
utgivning och sedan är det väl ingen mer som kommer ut varannan vecka. Ingen
svensk i alla fall. Det finns ju Expressen- och Aftonbladetbilagorna, de kommer ju ut
varje vecka. De är väl någon typ av konkurrent också. Men annars finns det väl inte så
mycket. Det är väl Amelia som kommer ut två gånger i månaden också. Men vi har
inte riktigt samma målgrupp. Men på något sätt klaffar de in i varandra ibland. De
är ju äldre, där handlar det mer om barn och så där, det gör det ju inte här. De ska ju
vara äldre men det lappar över både på deras sida och på våran sida.
Har det blivit dyrare att trycka med tanke på att webben tar över mer och mer?
Ja, alltså, dyrare har det väl inte blivit att trycka? För 15 år sedan var Veckorevyn den
enda, ja, tio år sedan i alla fall, den har ju inte alltid varit en tjejtidning. Men för tio
år sedan så fanns ju inte Solo, som är en stor konkurrent. Cosmo fanns inte eller så
det är runt de trakterna de kom ungefär. Glamour, Chic och fredagsbilagorna fanns
inte heller, det var bara Veckorevyn. Så marknaden ser ju helt annorlunda ut. För tio
år sedan fanns internet och folk använde det men det var ju inte som idag när folk
twittrar och bloggar. Det är så mycket som pockar på våra läsares uppmärksamhet.
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Det är så många som vill ha 18-25 om man nu ska säga någon ålder, vi vill ju att
alla ska läsa den men om man ska säga någon ålder så, det är så mycket som pockar
på deras uppmärksamhet. Det tror jag inte bara vi känner av utan det gör nog alla
tidningar, att det håller på att förändras. Det behöver nödvändigtvis inte vara något
negativt utan man får väl hitta andra sätt att nå ut med vad man vill säga och sälja
tidningar, som det fortfarande handlar om. Ett tag till i alla fall.
Tror du det kommer gå över till web och e-papper och sådant?
Jag skulle tycka det vore väldigt tråkigt om folk slutade läsa tidningar. Jag tror inte
det. För de sa att det skulle bli ett papperslöst samhälle för femton år eller tio år
sedan och det blev ju tvärtom, folk gjorde åt mer papper. Och det är nog snarare så
att mängden tidningar är för mycket, det är för många titlar. För tidningen tror jag
ändå att, jag vet inte om tusen år kanske jag får äta upp det här, det känns som att
inom en rimlig framtid kommer folk inte sluta läsa tidningar. För folk läser ju mer
tidningar, det är bara att det finns så himla många titlar.
Under de senaste åren, när webben tagit över mer, har ni märkt att färre köper
tidningen och fler kollar på webben istället?
Ja, det är ju definitivt så att upplagan har gått ner. Sedan vet man inte var de tar vägen
riktigt. Man kan ju inte se om de tar vägen till våran webplats eller så. Vi har inte
gjort någon sådan undersökning, vad jag vet om i alla fall. Men man behöver inte
vara något geni för att förstå att de tar vägen någon annanstans, om det är till någon
annan tidning eller om det är till webben.
Hur räknar ni för att kunna skriva er tagline "Sveriges största tjejtidning"
Det är att flest läser tidningen. Det finns ett mätinstrument som heter Orvesto som
gör en undersökning – Har du någon gång läst Veckorevyn? Har du någon gång läst
Cosmopolitan? Har du någon gång läst Café? Har du någon gång läst Aftonbladet? –
och i den har vi ungefär 200 000 läsare per nummer, tror jag, och då har vi flest. Sedan
har vi en upplaga på runt 50-någonting tror jag, och där finns det de som säljer mer
men vi säljer ju två sådana 50 000 när många säljer en. Om man nu kan säga, det kan
man nog inte riktigt räkna på heller men därav fler läsare också kanske. För att det
kommer flera tidningar, två gånger per månad, och att varumärket är jättejättestarkt,
att det har funnits så länge.
Men är det ett stort glapp till nästa tidning?
Nej, det är Cosmopolitan som är i hasorna men vi ökade nog, tror jag. Vi drog
ifrån lite. Eller vi tappade mindre. Vi tappade bara två procent, tror jag, och de tap
pade mer. Så det var ju nästan plus minus noll, och i slutändan tror jag bara det var
1,-någonting. Så det var bra! Det firade vi med bulle och grejer.
Tänker ni på var ni placerar puffarna beroende på hur tidningen står i tidnings
hyllan och hur den blir skymd av andra tidningar?
Ja, så tänker vi definitivt. Ofta så står tidningarna framför varandra så därför lägger vi
ibland upp den viktigaste puffen långt upp. Så, så tänker man definitivt.
Har ni undersökt hur man kollar på omslaget, från till exempel vänster till höger
eller liknande?
Nej, inte med Veckorevyn men jag vet att när jag pluggade så känns det som att jag
har sett och hört många sådana teorier. I och för sig mest dagstidningspress, vänster
kryss och högerkryss och sådana grejer.
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Ni har inte funderat på att ha en remsa med text i över- eller underkanten?
Ja, det hade jag jätteofta om vi kollar, om ni kan hänga med här (vi går till deras års
hylla där alla nummer det senaste året står). Det kanske var så längesedan jag gjorde
de numrena. I början hade jag alltid en rits längst upp där det stod "nya".
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Parenteserna i texten har vi lagt till som kommentarer.

Jag startade en egen reklambyrå, som jag haft i ganska många år. Sedan startade jag
en egen tidning, för det var roligt. Sedan sprang jag på Jens Stenberg i Thailand, som
är chefredaktör, som frågade om jag ville börja jobba på Café.
Men då la din tidning ner?
Ja, men den lades ner tidigare. Det är väldigt dyrt att driva en tidning.
Var det för svårt att slå sig in bland alla andra tidningar?
Totala antalet tidningsläsare har ökat men varje titel tappar för att det har blivit så
extremt många nya titlar. Jag satt med i tidskriftsakademin förut för Sveriges tid
skrifter. Då tror jag det var förrförra året någonting, det startades 1,2 tidningar om
dagen, magasin. Men då är det allt från köksnytt till interntidningar. Det är 410
tidningar på ett år, magasin.
Var det därför ni kom på hur man sticker ut?
Ja, det är ju det som är det eviga kriget. Alla tror sig sitta inne med massa lösningar
och massa gamla jävla regler, om att grönt inte säljer, att gruppbilder inte säljer, med
flera människor, att det måste vara si och så många puffar på omslaget och ja, jag vet
inte. Jag tror inte på någonting av det där.
Vad tror du på då?
Jag tror att det bara ska kännas i magen. Jag tror man ska gå på bästa bilden, den som
kommunicerar någonting. Alla tidningar ser ju mer eller mindre likadana ut. De är
väldigt likriktade.
Förr var man mer inne på att göra ikoniska omslag nästan som affischer, posters lik
som, som kommunicerade nånting. Det känns lite som det skulle kunna vara en väg
tillbaka för att sticka ut. När alla andra skriker får man viska och synas på det sättet.
Vi krigar åt olika håll. Vissa vill ha tio puffar på omslaget. Det är det ultimata. Vissa
tycker huvudet måste vara så stort, det är så svårt att analysera ett omslag. Det är så
många parametrar som gör om ett nummer säljer. Det finns många anledningar till
att det kan ha sålt. Det kan ha fått en bättre uppskyltning i butik, just det numret, så
att det är så pass styrt att det är den som packar upp varorna som justerar det. Man
hänvisar ganska mycket åt slumpen, vad konkurrenterna har i hyllan, om folk har
pengar över, om det närmar sig semester, om det är dåligt väder, det finns så otroligt
många parametrar att ta hänsyn till. Det är jävligt svårt, jag tror inte på allt det här
att säga att den personen säljer till exempel Café. Jag menar, kvällstidningar säljer om
det är Daniel och Victoria och det är en helt annan sak. Vi vänder oss mot en annan
målgrupp.
Kollar ni mycket på vad konkurrenterna gör?
Nej, det är ju en sådan välbevarad hemlighet.
Vi försöker ju, jag har aldrig sett Slitz som en konkurrent till Café överhuvudtaget.
Aldrig har jag diskuterat denna tidning med, ja, någon slags benchmarketing åt
oss, aldrig någonsin. Snarare kollat på utländska titlar. Nu kan man ju köpa alla de
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titlarna i Sverige så de blir ju konkurrenter till oss. Och sedan så har det faktiskt
varit till våran fördel att King startade, då blev det att King och Café var några slags
"up-market"tidningar, de var bättre journalistiska. Slitz krigar med Moore och FHM
och de här som fanns som har lagt ner nu och är mer som "down-market"tidningar.
Ja, tidningarna har börjat se att det har blivit fler aktörer på marknaden och då ham
nar vi i ett segment som faktiskt är bättre. Folk har fortfarande en felaktig bild av
Café, tror att det är en tuttidning.
Är det inte naket inne i tidningen?
Inte direkt naket. Vi visar ju väldigt mycket mindre hud än till exempel Elle och
Veckorevyn. Killar gillar snygga tjejer. Så det är väl inget fel att de ska få rymmas i en
tidning till killar. Det svåra blir väl när själva tidningen får en stämpel att den bara
innehåller det, för det är en extremt liten del av Café.
Man brukar ofta säga att omslaget ska spegla innehållet.
Ja, det har varit min stora käpphäst. Jag har tyckt att vi serverar årgångsvin i tetrapack.
Vi paketerar den på fel sätt. Och därför har varumärket ett imageproblem. Men det
är olika viljor på redaktionen, många har varit här länge. Sedan så kanske, framförallt
i Sverige är folk lite fega, som sitter på tidningar, för att förändra, tror jag.
Man kör alltså på säkra kort?
Ja, jag tror det, man är rädd att prova något nytt.
Art director och mediebyråer vill väl ofta olika saker? Mediebyråerna lyssnar väl
mycket på statistik och liknande?
Jo, men det gör det nog. De ska tillgodose sina annonsörers behov. Det där blir också
lite skillnad nu, förut köpte företagen annonser uteslutande på hur många läsare man
hade, alltså läste tidningen och upplagesiffror och upplageuppgifter, men nu börjar
förmedlarna prata mer om i vilken miljö man syns och mer "fingerpointa" målgrupp
som är för dem. Smala modetidningar som inte har speciellt höga upplagor kan ta
fantastiskt hutlösa priser för annonser i dem för det blir en miljö där varumärken vill
associeras med dem. Det börjar ske en förändring också. Nu kan man det eftersom
det finns så mycket tidningar. Går man in och kollar på tidningar, magasin för killar
finns det, jag vet inte, 40-50 stycken. Plus att det finns inredningstidningar, mat
tidningar och allt möjligt.
Läser killar det också?
Ja, det är jag helt övertygad om. Vet inte exakt hur den statistiken ser ut för Elle och
dem. Om man kollar som på amerikanska Vanity Fair, jag har läst varenda nummer
sedan över 15 år tillbaka och har varenda nummer. Den är fördelad 70-30 mellan
kvinnor och män. Det är en ganska typisk kvinnotidning i USA, men den är en helt
grymt bra journalistisk tidning, superbra. I Sverige tror jag det är mer killar som läser
den än tjejer.
Vad brukar du tänka på när du gör omslag, finns det någon mall?
Det finns väl mallar i den bemärkelsen att vi har ganska givna typsnitt, som i och för
sig byts ut kontinuerligt när vi redesignar tidningen och så där.
Hur ofta gör ni det?
Två eller tre gånger, två större på fem år. Sedan håller man på och putsar hela tiden.
Men två större på fem år där vi bytte färgpalleter, satsytor, typsnitt och liknande.
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Men det finns inte jättestor mall mer än att logotypen är låst där den ska vara. Sedan
väljer jag och Jens, som är chefredaktör, bilden tillsammans. Men han har final call
på bilden och man får jobba utifrån det. Jag får ett gäng puffar av honom som ofta är
för många. Sedan får man börja, sedan stämmer vi av det.
Måste du ha med alla puffarna?
Nej, men Jens är chefredaktör så det är han som bestämmer det, men å andra sidan
måste han ta hänsyn till att saker och ting måste synas, tror jag. Det är ju ett problem
som alla redaktörerna har, att puffarna blir större. Många fler puffar blir allt större. Till
slut blir allt en jämnstor massa och då ser man ingenting. Man tycker att om man har
större grad då ser man det, men om allt är jämnstort då ser man ingenting. Det gäller
att hitta proportionerna mellan vad som är stort och litet, så man får symmetri och
någon slags känsla av olika saker. Men det är lite för mycket puffar och lite förstora.
Hur är det med bilderna, fotar ni här eller köper ni in?
Nej, inga bilder köps in. Kanske ett fåtal bilder i varje nummer men små. Men alla
stora jobb och allting byggs upp utav oss. Alla omslagsplåtningar ordnar vi själva. Så
alla bokas upp, stylister, fotografer och studios. Det kan vara en jätteapparat.
Har ni studios här?
Nej, vi hyr studios. Vissa fotografer sitter fortfarande på studios själva och andra får
man hyra in sig hos.
Ligger repro också här?
Ja, repron är här.
Gör fotografen någon retusch?
Det är väldigt olika. När jag började här fick man fortfarande påsiktsoriginal, nu plå
tar alla digitalt. Sedan gör 90 procent av alla fotografer sin egen retusch och levererar
helt färdiga filer hit.
Så de lägger på basic och skickar, gör ni något mer med bilden sedan?
Nej, det kan vara olika. Vi kan behöva mörka ner bakom en bild för att en bildtext
ska synas, eller flytta något jävla palmblad eller vad fan som helst. Det kan vara en
jonglerboll som ligger mitt i en text, sådana här små grejer kan man få göra då. Sedan
stämmer man av med fotografen. Men bilderna lämnas ganska orörda när de kommer
in hit. De fyrfärgsepareras, CMYKas, och görs efter våra profiler. De är jätteduktiga
nere i källaren, de är duktiga på retusch. De gör både Elle och Elle Neue.
Hur väljer ni bild till omslaget?
Bildvalet utgår alltid egentligen från tre jobb. Antingen är det den avdelningen som
heter portfolion, som är sexigt plåtad tjej. Eller så är det den stora manliga inter
vjun eller den stora kvinnliga intervjun. Det är från någon av de tre artiklarna som
omslagsbilden kommer.
Brukar ni använda rygg?
Vi limbinder alltid, så ofta det går. Vi gör ju ofta över 200 sidor. Vi har ju gjort upp
emot 350 sidor någon gång. Det är väldigt olika hur tjock tidning man gör, beroende
på säsong då, inför sommarn så blir numrena lite tunnare. Det handlar så mycket om
annonsförsäljning också.
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Hur många typsnitt brukar du använda som mest?
Jag skulle säga att jag använder, nu har vi egentligen två typsnitt i Café som vi använ
der och det är Caslon och Stag.
Så det är kopplat till inlagan då?
Ja, precis. Sedan kan man addera något litet som ett specialjobb eller något.
Hur brukar ni göra med färger?
Det brukar vara olika. Man försöker hitta någon balans där, som funkar på omslaget.
Brukar du plocka färger från bilden så det blir någon slags harmoni?
Ja.
Är det kul att designa omslag?
Ja, det är roligt. Just omslagen är faktiskt inte så jävla roliga att göra. Tyvärr. Det är
väldigt styrt, den typen av jobb. Och nu går vi ännu mer mot att försöka renodla hur
omslaget ska se ut, nästan hitta en formel hur de alltid ska se ut. Jag kan förstå för
delen med det men jag tycker också att det blir jävligt mycket tråkigare. Och omsla
gen, det är ju egentligen inget kreativt i det. Man kan ha större utsvävningar inne i
tidningen. Där kan man dra på med bilder och man kan förverkliga de idéer man har
i bild på ett helt annat sätt än på ett omslag.
Tror du det går mer åt att man har färre puffar?
Ja, det vet jag inte. Jag hoppas det. Fredrik, som är tf. chefredaktör nu, gillar puffar. Så
nästa omslag så kommer det bli mycket puffar.
Så det varierar?
Mm.
Brukar ni ha någon viss färg på logotypen?
Vi försöker plåta ganska neutrala, ljusa omslag. Det som syns bäst är rött. Det tar för
sig rätt bra. Rött och vitt är också en gammal jävla regel. Jag vet inte, jag skulle gärna
laborera mycket mycket mer med logotypen. Jag skulle vilja rita om den litegrann
också. Jag tycker den är väldigt stor, tjock och kraftig.
Har logotypen varit likadan hela tiden?
Ja, sedan starten. Den är ritad av Joel Berg, en duktig art director.
Man brukar ju fila till den och uppdatera den eftersom. Bildspråk och all typografi
och grejer, det går ju trender i det också. Det speglar sin samtid någonstans. Men det
är helig mark, jag får inte röra den.
På ett omslag har den ju outline?
Ja, det kommer nog inte hända igen, tror jag. Det var nog verkligen en engångsgrej.
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Har ni regler för vad som får göras med logotypen?
Nja, jag får väl egentligen göra vad jag vill, eller, det får jag ju naturligtvis inte men
det är ju inga skrivna regler "såhär måste den se ut" eller någonting sådant. Skulle jag
göra någonting sådant skulle jag ju aldrig få igenom det hos chefredaktören. Känslan
skulle nog bli lite annorlunda om man bara smalnade av den litegrann. Jag tror inte
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ett otränat öga eller gemene man ens skulle märka en väldigt liten förändring.
Har du testat med andra färger, till exempel grönt?
Ja, absolut, men det går inte, det går aldrig till tryck.
Man ska ha respekt för tidningsmakarna som hållt på jävligt länge, absolut, men de
här reglerna med vad som säljer och inte säljer och färger och grejer, hela den kartan
och mediebilden har ritats om. Det är därför jag hävdar att det är inget exklusivt
längre, med någon lättklädd tjej. Det är ett tryck bort på datorn så har du allt du vill
och mer därtill. Allting finns där, så man måste skapa en annan typ av habegär, jag
menar, när vi gick i gymnasiet, folk köpte med sig brittiska Vouge hem när de hade
varit i London. Det fanns inte att köpa här, det var helt unikt. Nu kan jag gå ner och
köpa indiska eller japanska Vouge eller så. Alla de finns tillgängliga nu. Och folk får
helt otroligt mycket mer intryck via media. För folk ser så mycket mer bilder idag
än vad man gjorde då. Med alla tv-kanaler, video, spel, musikvideor, det kan vara vad
som helst, bara framför datorn: bloggar, bilder. Jag menar Press Stop, det är ju ingen
guldgruva nu. Det har ju funnits sedan man var ung. Så jag tror att folk är mycket
mer vana och sådana här saker spelar inte så himla stor roll. Som vid jul så gör alla
röda eller gröna omslag. Eller rött är det väl framförallt. Eller inför Alla hjärtans dag.
Man måste ha någonting som bryter av.
Brukar ni efterbehandla omslaget?
Lackas. Vi bytte tryckeri från Sörmlands Grafiska Quebecor när vi blev uppköpta av
Aller. Så nu trycks tidningen i Helsingborg men binds i Danmark, det är Allers egna
tryckeri. Och jag tror att de gör omslaget också. När lacken kommer på så blir det
lite gulare så de har kompenserat lite för det. Det är väldigt avhängt på vem som står
i tryckpressen, det är ju ett hantverk.
Har ni använt några andra specialbehandlingar?
Några specialomslag har det gjorts. Med foliering och fold-outs och lite olika. Det är
ganska dyrt, så det måste vara något specifikt för att kunna räkna hem det. Antingen
att någon annonsör går in och betalar för den fold-outen så man kan sälja annons på
baksidan och få den kostnaden betald. För de marginalerna finns inte.
Har försäljningen ökat när ni gjort sådana efterbehandlingar?
Det har ju blivit mycket vanligare att tidningar gör det, så tekniken medger det på ett
helt annat sätt. Då, när det gjordes så var väl det lite exklusivt och kanske sålde lite
mer men idag tror jag inte det säljer något extra.
I vilka samband har ni gjort något extra?
Ja, jag måste tänka efter. Fold-out gjorde vi två gånger. Det var en grej vi gjorde med
en gruppbild med alla modebloggare. Det är oftast när det är något jubileumsnummer
och någon gång gjorde vi en specialupplaga när det var Perrelli-lansering.
Ger ni ut extratidningar?
Ja, Café Collections var en tidning som kom ut, och gör väl det fortfarande, den
kommer ut som en renodlad modetidning med catwalkbilder och köplyxvara. Den
kommer ut två gånger per år och den görs på en befintlig redaktion. En gång i tiden
fanns en tidning som hette Café Stil och var en renodlad modetidning. Den gick
ihop med Café och blev en. Man krigade om samma pengar på annonsmarknaden
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och det är inget bra.
Hur ser det ut för webben?
Webben har fått ett uppsving. Vi har en separat chefredaktör för webben som job
bar med den. Jag tror vi har sådär 40 000-50 000 unika besökare, vilket är jättebra.
Nu börjar webben bli väldigt viktig också för annonsförsäljning. Många yngre, alltså
under 25, köper ju inte tidningar. Framförallt inte killar. Killar har egentligen nästan
aldrig köpt tidningar men de köper ett fåtal tidningar som de lusläser, som special
tidningar. Tjejer köper jättemycket tidningar men bara bläddrar i dem, lägger ner
mycket mindre tid på dem. Så köper de rätt mycket fler. Det är därför tuffare att
driva en killtidning.
Café har ju en lång historia och vi har ju liksom arkiverat alla bilder och så. Det som
folk söker på är ju oftast Carolina Gynning eller så. Alla kända kvinnor som finns
i Sverige är ju porträtterade i Café. Och det drar ganska mycket trafik. Vi har ju
reportage i tidningen med sådär 50 000-60 000 tecken och det är ju ingen som orkar
sitta och läsa det på webben, det går inte att sitta och läsa det på skärm. Den typen
av artiklar går inte att publicera på nätet, där blir det mycket mer kortare grejer som
realgrejer, som filmer och plåtningar. Det blir mycket mer webvänligt material.
Tror du det kommer gå över helt till webben?
Nej, det tror jag inte. Det beror på hur man utvecklar tidningen, tror jag. Att tid
ningen kommer dö ut, det tror jag inte. Absolut inte. Dels för att känslan man får
i tidningen är en helt annan sak än att ha den på skärmen, och sedan det här med
längden på artiklarna. Jag tror tidningarna kanske förändras så man kommer skapa
material som inte funkar på webben, som större bildreportage som blir på ett annat
sätt än när man ser det på nätet. Eller någon långläsningsreportage eller den under
sökande journalistiken. Vi har ju jobb som är 12-14 sidor långa. Ingen orkar läsa det
på webben. Tidningarna kommer utvecklas.
Är det samma läsare i tidning som på webben?
Det är lite yngre läsare på webben än vad det är i tidningen. Man går ut på nätet och
får där en teaser, man kan också få ett kort utdrag som tipsar om de stora intervjuerna
på nätet. Så man hittar det på nätet och är intresserad av det, sedan tvingas man gå
och köpa tidningen. För att det går liksom inte att producera de stora artiklarna på
webben.
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