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Förord
Idén om att skapa en prototyp av ett nytt magasin, som vi valt att kalla Werv, kom
fram efter en diskussion på centralstationen i Stockholm när vi sökte efter ett magasin
som passade oss. Vi upptäckte att alla brädsportmagasin först och främst riktade sig
till killar och vi kände att vi inte riktigt var inkluderade i målgruppen. Tjejmagasin
däremot är nästan alltid fokuserade på skvaller, catwalk och smink. Vi vill därför
lansera ett intressant alternativt livsstilsmagasin för den brädsportsintresserade
tjejen.
Innehållet ska spegla läsaren som vi har tänkt är en tjej i 15–35 års åldern. Hon bor
i stad eller på landet och har ingen uppbunden familjesituation. Hon är självständig,
målmedveten och nyfiken på nya upplevelser. Det är en person som vågar utmana sig
själv och är engagerad.
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Sammanfattning
Idag finns det inget brädsportsmagasin för tjejer. I detta examensarbete skapar vi en prototyp av ett nytt livstilsmagasin för tjejer inom brädsporter. Med hjälp av en undersökning av 15 befintliga magasin har vi tagit fram ett medelvärde
av magasinuppbyggnad. Dessa medelvärden på fram-, mitt- och bakvagn har vi sedan applicerat på Werv Magazine.
Vi sände ut en enkät till personer i vårt kontaktnät som passar in i Werv Magazines målgrupp. Utifrån denna målgruppsenkät har vi utvecklat ett magasinkoncept och förslag till dess innehåll. En digital 96-sidig prototyp har efter våra
undersökningar fått sitt innehåll samt formgivits. Vi har fått hjälp och feedback från brädsportsmagasinet Transitions
chefredaktör Anders Neuman-Östberg som har erfarenhet inom magasinbranschen. Vi har även bett formgivaren Åsa
Svensson att ge sina kommentarer kring den 96-sidiga prototypen. Feedback är en viktig del av magasinets utveckling
för att det ska hålla en hög standard bland andra konkurrerande magasin. Anders Neuman-Östberg och Åsa Svensson
ansåg generellt att prototypen hade ett väl strukturerat innehåll samt bra magasintempo. Angående layouten tyckte de att
prototypen behövde vara tydligare i valet av stil samt att antalet teckensnitt bör minskas ner.
Responsen från alla inblandade har varit över förväntan positiv. Vi känner att det finns ett behov av ett magasin som
Werv och hoppas att magasinet kan publiceras. I detta examensarbete har vi inte undersökt den ekonomiska hållbarheten och vet därför inte om det är genomförbart. Ytterligare undersökningar krävs innan ett förverkligande av Werv
är aktuellt.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Ett magasin för den brädsportintresserade tjejen saknas idag på den svenska marknaden, och idén om att skapa en prototyp av ett nytt magasin kom till.
I nuläget finns det flera liknande magasin som riktar sig till killar, men endast ett
fåtal (två som vi känner till) som riktar sig till tjejer. Ett engelskt magasin med ett
liknande koncept heter Cooler, och ett tyskt magasin heter Spare. Cooler är svår att
få tag på i Sverige och passar inte den svenska målgruppen helt, och Spare är skriven
på tyska och alltså inte anpassade för svenska läsare. Genom dessa magasin får man
en aning om vilken målgrupp vi är ute efter. Vi vill utveckla en prototyp av Werv som
ska vara anpassad till den svenska marknaden.
Vi tog kontakt med chefredaktör Anders Neuman-Östberg på det svenska
brädsportsmagasinet Transition för att kunna få hans åsikter om utvecklingen av
magasinprototypen och vår konceptidé. Han var medveten om att det finns ett behov
av ett magasin som Werv är tänkt att bli.

1.2 Problemformulering

Hur anpassar man framsidan för målgruppen, dvs. hur fångar man målgruppens
uppmärksamhet på tidningshyllan?
Hur skapar man ett intressant innehåll och layout för målgruppen?
Hur ska vi få fram actionsportkulturen i designen?
Är konceptet bärande?

1.3 Effektmål

Vårt långsiktiga mål, som examensarbetet är den första delen av, är att med hjälp av
en prototyp av Werv sälja annonser och skapa en ekonomi för lansering. I slutändan
hoppas vi att Werv ska kunna bli en unik produkt på tidningshyllan.

1.4 Mål

Målet med examensarbetet är att skapa en prototyp av magasinet Werv. Vi ska
skapa en grund, det vill säga en prototyp av koncept och layout för ett i framtiden
potentiellt säljande livsstilsmagasin för den utsedda målgruppen.

1.5 Avgränsningar

Magasinet som kommer att skapas under examensarbetet ska bli en digital prototyp, det vill säga en PDF av Werv. Detta innebär att Werv inte kommer tryckas i
dagsläget. På grund av den obefintliga ekonomin kommer vi jobba med fiktiva texter
samt temporära och en del lånade bilder, men vi kommer att vara tydliga med vad
uppslagen ska innehålla. Vi har en begränsad tid att jobba under och därmed även en
begränsad tid att knyta kontakter samt skaffa material till innehåll.
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1.6 Målgrupp

Rapporten skrivs för tidningsförlag som kan komma att bli intresserade av konceptet och därigenom stödja produktion av ett framtida magasin.
Werv har en egen målgrupp, och det ska spegla läsaren som vi har tänkt är en tjej
i 15–35 års åldern. Hon är svensk och har ingen uppbunden familjesituation. Hon är
självständig, målmedveten och nyfiken på nya upplevelser. Det är en person som vågar
utmana sig själv och är engagerad.
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2. Teori och data
2.1 Sidplanering

Vid hopsättning av ett magasin så krävs det att man har en tanke med upplägget av
innehållet. Upplägget är viktigt för att få till en helhet som ger läsaren välstrukturerad
läsning. Det underlättar för designern att jobba med små tumnaglar av sidorna för att
få en överblick av helhetslayouten (Ambrose/ Harris, 2005, sida 12–13).
Ofta när man pratar om sidplanering i magasin så liknar man magasinet vid ett
tåg. Ett magasin börjar alltid med ett lok, det vill säga framsidan. Efter loket kommer
framvagnen, därefter mittvagn och till sist bakvagnen. Anledningen till att man delar
upp magasinet i olika delar är för att man kan skapa ramar för olika tempo i innehållet, för dynamikens skull. (Eva Jais Nielsen,2004, s.16–67)
När man bläddrar i ett magasin så inser man ganska snabbt att sidorna har en
genomtänkt följd. Innehållsförteckningen kommer först av en anledning, och läsaren
är van vid att finna till exempel intervjuer i mitten. En flersidig artikel är placerad
på sidor som följer varandra och läsaren får en minihistoria (artikel) i helhetshistorien (magasinet). Man kan säga att sidorna har ett förhållande till varandra ( Jan V
White, 2003, sida 29) och att upplevelsen av det efterföljande uppslaget påverkas av
det uppslag du precis såg. Den visuella upplevelsen av recto (högersidan) påverkas på
samma vis av verso (vänstersidan).

2.1.1 Framsida (lok)
Framsidan är magasinets viktigaste sida om man ser till försäljningen. En framsida som väcker uppmärksamhet är av uppenbara skäl mer säljkraftig än ett magasin
med ointressant framsida ( Jan V. White, 2003, sida 185). Framsidan ska tala om för
köparen vilket innehåll magasinet har genom logotyp, bild och puffar. Puffar är korta
informativa ord som påvisar magasinets innehåll. Figur 1 visar exempel på vad en
puff är.
Framsidan ska spegla innehållet väl och måste ha hög igenkänningsfaktor från
nummer till nummer i tidningshyllan i butik. Det är viktigt att framsidan väcker
känslor och nyfikenhet om magasinets innehåll och blir oemotståndlig för den
potentiella kunden. Den ska även vara logisk, smart och rakt på sak.

2.1.2 Framvagn
I framvagnen finner vi ”korta” sidor som läsaren bläddrar ganska fort igenom
på grund av dess lättsmälta innehåll. Typiska sidor i framvagnen är ledare, redaktionsruta, innehållsförteckning, några plock- och produktsidor, någon krönika, en
nyhetssida och en kalender. Framvagnen ska hålla ett högt tempo för att sedan landa
i magasinets huvuddel, mittvagnen.

2.1.3 Mittvagn

Figur 1. Figuren visar ett magasinomslag med puffar placerade
på både vänster och högerkant. De
svarta ramarna visar två varianter på puffar.

I mittvagnen börjar magasinets huvudsakliga innehåll, här lugnas magasinets
tempo ner och läsaren fastnar i längre intervjuer och reportage. En artikel startar ofta
över ett uppslag och sträcker sig normalt över 2–5 uppslag.

11

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Werv Magazine

Kristin Henriksson
Caroline Törnblom
Examensarbete, 15 hp

2.1.4 Bakvagn
Bakvagnen håller likt framvagnen ett högt tempo, det vill säga ger läsaren kortare
artiklar och ännu fler krönikor och plocksidor med lättsmält innehåll.
Bakvagnen ska till sist runda av magasinet och låta läsaren längta efter nästa nummer. Ofta finns här också en sida som heter ”i nästa nummer”.

2.1.5 Annonser
Annonser är kommersiella magasins viktigaste inkomstkälla, utan dem hade de
flesta magasin gått i konkurs. Som tur är ser inte läsare av specialtidningar annonserna som något negativt, utan de kan faktiskt vara lika intresserade av annonser som
den redaktionella texten. Det blir således en del av läsupplevelsen. Annonsörer vill
helst ha sitt annonsmaterial på recto. ( Jan V. White, 2003, s.6)
Annonser är frekventa i framvagn och bakvagn, där det kan vara flera uppslag med
annonser i följd. I mittvagnen är annonseringen däremot mer sparsam och förekommer främst emellan längre reportage. (Eva Jais-Nielsen, 2004, s.49–52)

2.2 Navigation

För att underlätta för läsaren att hitta rätt i magasinet nyttjas navigationshjälpmedel som innehållsförteckning, vinjetter och paginering. Magasinet blir då lättnavigerat och läsaren slipper bli frustrerad över att inte snabbt hitta reportaget som
lockade till att öppna magasinet.

2.2.1 Innehållsförteckning
När innehållsförteckningen skapas är det viktigt att läsaren snabbt hittar sidnummer till puffarna som finns på framsidan. Vissa magasin delar upp innehållsförteckningen i två olika (ibland flera) avdelningar som exempelvis ”i detta nummer”
och ”alltid i ...”. Detta ger läsaren en tydlig bild av hur magasinets olika delar är
uppbyggda med framvagn, mittvagn och bakvagn. I figur 2 visas ett exempel på en
innehållsförteckning som är uppdelad i flera avdelningar.

2.2.2 Vinjetter
Vinjetterna är sidhuvudena som finns genom hela magasinet, de markerar ut vad
respektive sida innehåller. Typiska exempel på vinjetteringar är recensioner, kultur
och mode. Vanliga sätt att få vinjetter att utmärka sig är att använda ett särskiljande
teckensnitt, tonplattor, linjer och ramar för att skilja sig från sidans övriga innehåll.
(Eva Jais-Nielsen, 2004, s.270)

2.2.3 Paginering
Figur 2. Figuren visar exempel
på en innehållsförteckning som är
uppdelad i olika avdelningar.
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Paginering brukar vanligtvis placeras på sidans nederkant, men är också förekommande på sidans övre kant. Tillsammans med innehållsförteckningen är pagineringen den enklaste metoden för läsaren att kunna navigera sig till rätt del i magasinet.
Vissa magasin har valt att inte använda sig av sidnumrering på alla sidor, till exempel
sidor med utfallande bilder för att åstadkomma en renare design. (Eva Jais-Nielsen,
2004, s.270)
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2.3 Layout

Layout är placering av rubrik, text och bild på en satsyta. Det innefattar även val
av format, grid och teckensnitt. (Hansson/Kristiansson/Palmquist 2004, s.26–27.)
Layouten är den visuella helheten som av författaren till boken "Layout" beskrivs
som ”management of form and space”, det vill säga sammansättning av form och luft.
(Ambrose/Harris, 2005, s. 6–11).
Meningen med layouten är att få fram budskapet av magasinet på enklast möjliga
vis till läsaren. Det som är speciellt med magasinlayout är den visuella tillfredställningen och stimulansen som ges av de stora, professionella samt genomtänkta illustrationer och bilder samt dess samspel med texterna (Charlotte Rivers, 2006, s. 47).
Att en bild säger mer än tusen ord är sant då bilder och illustrationer i layout lät�tare påverkar mottagaren än ren text. För att påverka läsaren är en bild ett bra sätt
att väcka uppmärksamhet, underhålla, förvirra eller informera. Bildspråket är därför
viktigt och har en betydande roll för layouten.
Det finns två typer av layout, den kommunikativa och den expressiva. Den kommunikativa kännetecknas av en tydlig och enkel form som inte tar uppmärksamhet
och som leder läsaren genom hela magasinet. Motsatsen till detta är den expressiva
layouten som oftast inte har några regler då placering av bilder och text kan skilja sig
från sida till sida i ett magasin. (Eva Jais-Nielsen, 2004, s.288–296).
Att definiera vad som är bra layout är svårt men enligt Eva Jais-Nielsen (2004)
finns det tre kriterier man bör ha i åtanke:
• Layouten ska vara ändamålsenlig och funktionell
• Layouten ska organisera och orientera
• Layouten ska attrahera och fånga uppmärksamhet.

2.3.1 Grid
En grid är en mall uppbyggd av kolumner och rader. Den ska vara vägledande för
formgivaren på så sätt att bilder och texter ska kunna positioneras på satsytan med
griden som stöd. Anledningen till att man använder sig av en grid är för att få en
helhetskänsla i magasinet. Griden ger formgivaren möjlighet att fokusera på detaljerna som har en viktig del i helheten. Arbetar man efter en grid bör man hålla sig
till den, eventuellt kan ett fåtal undantag för placering utanför griden göras, men det
ska ske med försiktighet.
Gridsystem är uppbyggda av kolumner och rader. En grid beskrivs genom kolumner gånger rader, exempelvis 3x2, se figur 3. Spalterna kan vara av samma bredd eller
av varierande bredd, exempelvis kan en 2,5-spalts grid även ses som en 5-spalts grid
eftersom det ger formgivaren mer rum för variation. Den sistnämnda griden gör att
layouten blir luftig.

Figur 3. Figuren visar olika typer av grid. Till höger syns en 3x2-grid, i mitten en 2,5spalts grid och till vänster beskrivs en 5x0-grid med (andra ord en 5-spalts grid).
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Ju fler spalter och kolumner man har i sin grid desto fler bildstorlekar kan användas, vilket kan resultera i mer varierad layout. På samma vis går det även att lägga två
grid på varandra för att ha möjlighet till fler proportionslösningar. (Marcus Gärde,
2007, s.208–214).

2.4 Typografi

När man arbetar med text är det typografin som gör texten läsbar. Den skapar
ordning och gör innehållet lättare att överskåda och navigera. För att visa på att artikeln är redaktionell bör rubrik, ingress och byline finnas med (Eva Jais Nielsen,2004,
s.260). Det är än viktigare idag då det är svårt att urskilja vad som är redaktionellt
material och vad som är annonsmaterial.

2.4.1 Rubrik
En rubrik ska fånga läsaren, den samspelar ofta med en tillhörande bild. Den ska
förklara innehållet men inte vara för lång. Ifall rubriken blir uppdelad på två rader så
ska den längre raden vara underst. Formgivaren bör även se till att kerna/spärra rubriken, undvika avstavningar och använda en tillräckligt stor teckengrad för att skapa
skillnad mot ingress och brödtext.
För att läsaren ska få en överblick av innehållet i texten använder man sig av mellanrubriker. Dessa ska antingen utformas som rubriker men i mindre fattning eller
vara början till en mening i det nya stycket. För att skapa kontrast mellan mellanrubrik och brödtext kan man använda sig av fetstil, annan färg eller ett annat teckensnitt
än brödtexten. (Bo Bergström, 2007, s.138)

2.4.2 Ingress
En artikel börjar oftast med en ingress vars funktion är att bjuda in läsaren till
fortsatt läsning av artikeln. Det brukar räcka med ett fåtal meningar för att väcka
intresse för vidare läsning.

2.4.3 Byline
I anslutning till rubrik och ingress ligger skribentens och fotografens namn enligt
god sed. (Thomas Carlén-Wendels, 2005, s.62) Upphovsmannen blir på så sätt uppmärksammad och erkänd för sitt arbete. När flera fotografer har anlitats i en artikel
finns deras namn istället intill bilden för att tydliggöra vem som är upphovsman till
respektive verk. (Eva Jais Nielsen, 2004, s.262)

2.4.4 Indrag
Indrag används för att lätta upp texter och är egentligen ett mer stilistiskt designelement än någon skriven regel. Arne Heine (Arne Heine, 2005, s. 128-131) anser att
det är viktigt att när indrag används så ska det göras konsekvent genom hela texten.
Fyrkantsindrag kallas de indrag som används för att förtydliga att ett nytt stycke
börjar. Namnet kommer ifrån att indraget ska vara lika brett som det är högt samt i
samma teckengrad som texten. Det råder dock olika meningar när det är stilistiskt
rätt att använda sig av fyrkantsindragen. Vissa menar att man alltid ska använda sig
av indrag vid nytt stycke, medan andra anser att det ej ska användas efter rubrik,
mellanrubrik eller blankrad.
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2.4.5 Ryckcitat
För att fånga läsarens intresse och för att lätta upp sidor med mycket brödtext kan
man använda sig av ryckcitat. De kan vara citat från brödtexten eller en kort sammanfattning av innehållet. Dessa kan formges på många kreativa sätt, och är idag
standard i livsstilsmagasin. Ryckcitat är även bra att kunna använda som utfyllnad när
brödtexten inte är tillräckligt lång eller för att binda ihop layouten och brödtexten.
(Eva Jais Nielsen, 2004, s.262)

2.5 Magasinformat

En av de viktigaste sakerna att tänka på vad gäller formatet är att magasinet ska
synas när den står i tidningshyllan. Idag är tidninghyllorna anpassade ungefär för
A4-format med viss variation. Magasin som har mycket mindre format kan lätt
försvinna bland de större magasinen och blir svårare för kunden att hitta eftersom
logotypen inte syns.
Genom att välja format efter tryckpressarnas kapacitet och pappersarkets/rullens
storlek kan man reducera kostnaderna. Produktionskostnaden för magasinet är en stor
utgift. Med ett anpassat format kan man producera magasinet med lite spill, vilket
leder till mindre miljöpåverkan och för kunden innebär det mer magasin för pengarna.
Formatet ska ska samspela med en grid (se kapitel 2.3.1 Grid). Griden ska vara
upplagd så att det tänkta innehållet i magasinet får det utrymme det kräver. Ett udda
format skapar uppmärksamhet men kan vara svårt för formgivaren att arbeta med och
även vara opraktisk för läsaren. På ett för litet format kan det vara svårt att få plats
med innehållet, och på ett för stort format kan det vara svårt att fylla satsytan.
Då annonser är magasinets viktigaste inkomstkälla så bör man ha i åtanke att dessa
troligtvis har ett standardformat, och att alla annonsörer kanske inte har möjlighet att
anpassa sig för magasinets format. (Horst Moser, 2003, s24)
Formatet får inte hindra distributionen. Efterbehandling som till exempel inplastning till prenumeranter ska gå smidigt och vara ekonomiskt. Magasinet ska även
fungera utan problem i posthanteringen.

2.6 Pappersval

Valet av papper kan ge trycksaken olika känslor beroende på papperets ytstruktur
och stabilitet. Papperet förstärker budskapet av magasinets innehåll och dess image.
Ett matt papper ger bättre läslighet och sämre bildkvalité. Ett silkpapper ger bra bilder och bra textkvalité, medan ett gloss papper är att föredra vid stora mängder bilder
men inte alls vid text.
Det är viktigt att se till att portokostnaden inte går över postens bestämda viktgränser. Pappersvalet har stor betydelse för vad trycksakens distribution kommer att kosta,
i synnerhet till prenumeranter. Det gäller att välja ytvikt på papperet med hänsyn till
magasinets sidantal. På så sätt kan man påverka portokostnaden.
I miljösynpunkt är det angeläget att använda sig av certifierat papper för att ha
så lite miljöpåverkan som möjligt samt verka för en hållbar utveckling. Exempel på
certifieringar är FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification). Returfiberinblandning är ytterligare ett sätt att
minska förbrukningen av råvaror.
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3. Metod
3.1 Undersökning inför sidupplägg
3.1.1 Målgruppsenkät
För att få en indikation på vad vår utsedda målgrupp vill få ut av Werv satte vi
ihop en enkät. Enkäten bestod av sex frågor, se bilaga 1, svaren finner du i bilaga 2.
Vi tog hjälp av tjejer från vårt kontaktnät som vi ansåg tillhöra Werv Magazines
valda målgrupp för att få del av deras tankar kring ett intressant innehåll. Av svaren
kommer vi kunna se hur stor del av magasinet som ska handla om respektive ämne.
Som fråga ett i enkäten valde vi att fråga efter födelseår för att se till så att vi fått
spridning på enkätdeltagarnas ålder samt att åldern ligger innanför vår målgrupps
ramar.
I fråga två får vi reda på vilka actionsporter som är mest intressanta enligt enkätdeltagarna för att kunna fokusera innehållet på rätt sporter. De fick rangordna sporter
utifrån vilken sport de helst vill läsa om på en skala från 1 till 10 (där 1 betyder mest
intressant).
Fråga tre fokuserar på vilken typ av läsning de vill ha i Werv. Genom att låta dem
fördela totalt 100 % över typen av läsning skulle de välja hur stor plats var och ett
av de tio alternativen ska ta i magasinet (vill de läsa många intervjuer sätter de till
exempel 30 % där och drar ner på något mindre intressant innehåll).
Vi frågade hur många nummer de skulle vara intresserade av att läsa per år för att
se ungefär hur stort intresset var.
Eftersom Werv riktar sig till tjejer så ville vi veta hur de ställer sig till innehåll om
manliga utövare.
Slutligen sökte vi för egen del tips från enkätdeltagarna kring kontakter och events
inom actionsportvärlden.

3.1.2 Magasinundersökning
För att ta reda på ett magasins uppbyggnad valde vi att göra en undersökning av
detta, se bilaga 3. Vi undersökte 15 olika magasintitlar inom olika kategorier, bland
annat sportmagasin och livstilsmagasin för kvinnor/män. Från denna undersökning
kunde vi sedan utläsa ungefär hur stor del av ett magasin som består av framvagn,
mittvagn, bakvagn och annonser samt totala sidantalet. De sidantal vi fick fram från
respektive delundersökning dividerades sedan med det totala antalet sidor i magasinet och resultatet blev hur stor del i procent som utgjordes av exempelvis framvagn.
Resultatet går att läsa under rubrik 4.2.2 Magasinundersökning.

3.2 Val av format

Formatet är viktigt för att få den rätta magasinkänslan. För att få ett kostnadseffektivt format kontaktade vi ett tryckeri och bad dem skicka offerter på olika format. De olika offerterna ska sedan jämföras för att komma fram till ett format som
passar både produktionen och magasinet.
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3.3 Val av papper

FÖr att få en dummy av magasinet kontaktade vi Papyrus (går lika bra med en
liknande pappersåterförsäljare). Härmed kan man få en känsla och visualisera hur
magasinet skulle te sig i verkligheten. Vi efterfrågade Multiart Silk med en ytvikt på
omslaget 170 g/m2 och inlagan 80 g/m2.
Återigen kan vi använda offerterna från Göteborgstryckeriet för att jämföra pris,
men denna gång med fokus på papperskostnaden.

3.4 Layout
3.4.1 Kultur och känsla
För att Wervs målgrupp ska tycka om magasinet och på så sätt köpa den är det väldigt viktigt att hitta känslan och kulturen i magasinets layout. För att hitta den rätta
känsla har vi inspirerats av andra brädsport magasin som Transition, Cooler, Pleasure,
Waves och OnBoard. Alla dessa fem titlar har hittat sin känsla de vill förmedla och
vi har kommit fram till att vi vill använda oss av Transitions stilrena känsla samtidigt
som vi vill få in influenser från Cooler. Snowboardmagasinen Pleasure och OnBoard
har tagit till sig brädsportkulturens lite röriga, artistiska och färgstarka känsla vilket
vi tycker inte känns rätt för vår målgrupp. Känslan som vi vill att målgruppen ska få
med sig efter att ha läst Werv är stilrent, modernt och livfullt.

3.4.2 Grid
För att få en enhetlig, stilren och luftig känsla har vi valt att jobba med en
6-spaltsgrid med åtta horisontella rader inom marginalerna. Vi har använt den här
typen av grid för att ha många valmöjligheter och alternativ i layouten, se figur 4.

3.4.3 Typografi
Typografi och teckensnitt anpassas efter målgruppen. Detta kan göras genom att
undersöka typografin i magasin med snarlik målgrupp.
För att få en bättre uppfattning om olika teckensnitts läsbarhet i olika teckengrader tittar vi på utskrifter. Olika teckensnitt samt teckengrad på rubrik, ingress,
brödtext och vinjetter ställs intill varandra och nu kan vi lättare se vad som är lämpligt
för Werv Magazine.

3.4.4 Fotografier
Eftersom magasinet är en prototyp har vi jobbat med fiktiva bilder. Byline till
fotografierna ska finnas med på uppslaget där fotografiet visas.

Figur 4. Figuren visar en grid som
används i Werv för recto.

3.4.5 Framsida
Framsidans huvudsakliga uppgift är att vara en attraktiv länk mellan läsare och
magasinets innehåll.

3.4.5.1 Magasinets namn

Vid val av namn på magasin ska man ha i åtanke att namnet på magasinet kan
komma att bli ett starkt varumärke. Man bör därför se till att företag med liknande
namn inte finns. Sök hos bolagsverket, där alla svenska företag finns registrerade.
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3.4.5.2 Analys av tidningshylla

Innan layout av framsida påbörjas studeras tidninghyllor på Pressbyrån och
Presstop för att tydligt se konkurrensen magasinomslag emellan. Analysen innebar
att blunda för att sedan öppna ögonen och säga vilket magasin som blicken faller på
först.

3.5 Utskrift av uppslag och korrektur

När magasinet är så gott som klart bör alla sidor skrivas ut eftersom man på pappersutskrifter lättare upptäcker sånt man behöver korrigera i dokumentet. På papper
ser man helheten på ett annat vis än på dator. Det här är även bra för att kontrollera
att bildupplösningen är tillräcklig.

3.6 Feedback från yrkesverksamma

Feedback är ett viktigt steg i utvecklingen av all formgivning. När en utomstående
ser arbetet ur sitt perspektiv kommer det fram aspekter som man själv kan ha missat
eller har en annan åsikt om. Diskussion och belysning av detta ger arbetet ett annat
djup och tyngd. Vi väljer att ta hjälp av två yrkesverksamma med helt olika bakgrund
för att få olika infallsvinklar och för att kunna se om deras åsikter samstämmer eller
skiljer sig.

3.6.1 Anders Neuman-Östberg
Prototypen av Werv presenterades för vår handledare Anders Neuman-Östberg för
att få feedback på det vi åstadkommit hittills (26 Maj 2009). Han gav feedback med
hänsyn till sin syn på magasindesign och utifrån vad han tror/vet vad målgruppen
vill ha. Hans mångåriga erfarenhet av magasindesign på brädsportmagasinet
Transition ger honom en trovärdighet som ger tyngd till resultatet.

3.6.2 Åsa Svensson
För att få ytterligare feedback på vårt arbete med prototypen av Werv kontaktades
Åsa Svensson på Svensson Form. Hennes infallsvinkel är viktig för att hon inte har
något med brädsport att göra och därför kan se magasinprototypen på ett objektivt
sätt.
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4. Resultat
4.1 Framsida

En undersökning av det visuella intrycket av olika magasinomslag ligger till grund
för framtagning av Wervs framsida. För att attrahera rätt målgrupp har vi valt en
bild med anknytning till brädsport, en markant färg på namnet Werv och puffar som
speglar magasinets innehåll.

4.1.1 Magasinets namn
När vi först fick idén om detta magasin började vi spåna på namn i ett tidigt stadium. Vi brainstormade och hade namnförslag som air, ana, sky, azur, back, tell, beatnik,
besk, vax, wax, welt, blank, blanc, bleck, verv, brac, eho, etta, yea, pipe, enigma, check,
streck, friktion, clou, dora, rost. Det namn vi föll för var ordet verv som på svenska är
det samma som livfullhet, schvung. Betydelsen passade bra in på vårt magasin som
ska vara livfullt och medryckande för brädsportsintresserade tjejer.
Namnet på magasinet kan komma att bli ett varumärke. Vi sökte därför på bolagsverket och fann att det fanns ett företag i Malmö som hette "Verv i Malmö AB". För
att skilja oss från dem valde vi att använda ett w som första bokstav. Vi var överens
om att ett w som första bokstav såg snyggare ut och gav rätt känsla för magasinet.

4.1.2 Analys av tidningshylla
Resultatet av analysen var att vi två (Caroline och Kristin) fastnade för magasinet
Demo. Magasinet Demo har en stor logo och som denna månad vid undersökningens tidpunkt var färgsatt i en lysande orange PMS-färg. Många magasin använder
sig av starka PMS-färger, men vad som gjorde att Demo stack ut extra mycket var
att kontrasten till bilden i bakgrunden var markant, se figur 5. Vi upptäckte att
sportmagasin ofta är sämre placerade i butik, och för att uppmärksammas även av
läsare som från början inte tänkt sig att köpa ett brädsportsmagasin har vi tänkt att
Werv i framtiden ska placeras bland livsstilsmagasinen som har den mest exponerade
platsen i butik.
Denna analys resulterade i att vi valde att använda oss av ett teckensnitt till logotypen för Werv som är bastant och tar mycket plats på framsidan. En stark färg
på logotypen Werv gör att framsidan syns bland de andra magasinen i butik. Som
nämnts under metod, 3.5.5.2 Analys av tidningshylla, var det Demo Magazine som
vi observerade först när vi studerade magasinen. Resultatet av denna analys påverkade
utförandet vår framsidas utseende.
Alla magasin har logotypen överst på framsidan för att den ska synas bakom magasinet som står på raden nedanför, se figur 6. PMS-färger var frekvent använda för dess
förmåga att fånga den potentiella läsarens blick.
Puffar förekommer i regel alltid mellan 5–10 gånger på framsidan. Vissa använder
sig av många små, medan vissa väljer att framhäva en huvudpuff. Vi såg exempel på
magasin som vi tyckte hade för många puffar, och något magasin som hade för få. På
Wervs omslag har vi jobbat med puffar på vänstersidan för att låta bilden få ta plats.
Magasin som har placerat ut sina puffar på både höger- och vänstersidan av framsidan ger ett rörigt intryck och gör så att bilden ser instängd ut.
Bilden på framsidorna är antingen fotad i studio eller i en passande miljö. Det vanligaste är en studiobild men vi tycker att en miljöbakgrund ger mer liv till framsidan
och därför har vi valt att jobba med det till Werv.

Figur 5. Figuren visar Demo
Magazine som stack ut bland de
andra magasinen på tidningshyllan.

Figur 6. Figuren visar en typisk
tidningshylla, konkurrensen mellan
magasinen är hård.
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4.1.3 Anders Neuman-Östberg
Anders spontana intryck var att bakgrundsbilden inte var tilltalande, men att
tanken att använda sig av en tjej med en bräda var helt rätt. Han hade hellre sett en
bild med mer action i. De olika teckensnitten till puffarna på framsidan ansåg han
gav ett rörigt intryck och gav tips om att hålla sig till sina "husteckensnitt" här.

4.1.4 Åsa Svensson
Åsas reaktion på framsidan var att hon gillade bilden och att de olika teckensnitten
kunde minskas ner i antal istället för de fem olika som finns i dagsläget. Hon gillade
teckensnittet Bauhaus 93 Regular som användes till puffen "strandmode special" och
ansåg att den borde återkomma vid det uppslaget vid ingången till reportaget som
logotyp till detta reportage. Åsa gav även synpunkter på de kerningar som bör göras
i puffarna "Sarah Meurle" och "Surfschool".

4.2 Innehåll

Vi har byggt upp Werv av lok, framvagn, mittvagn och bakvagn. Efter att ha diskuterat upplägg av magasinet med Anders Neuman-Östberg gav han oss rådet att
fokusera enbart på ett fåtal sporter, och eftersom vår magasinundersökning visade att
brädsporter var populärast valde vi dessa. Prototypen av Werv finns som pdf vid namn
WervMag_LowRes.pdf, se bilaga 4.
Vi valde att jobba med ett aprilnummer för att det var aktuellt vid starten av detta
examensarbete.
För att skapa ett intressant innehåll anpassat till målgruppen har vi jobbat utifrån
en målgruppsenkät och en magasinundersökning.

4.2.1 Målgruppsenkät
Den enkäten som vi fick besvarad av tjejer mellan 22–35 år gav oss vägledning
kring vilka sporter som ska ta mest plats i magasinet och vilken typ av artiklar som
innehållet ska vara uppbyggt av. De fyra populäraste sporterna visade sig vara surf,
snowboard, skidor och skate, därför har vi valt att inrikta oss på brädsporter.
Ur tabell 1 under rubriken indikationsvärden kan vi utläsa vilken typ av läsning
målgruppen är intresserad av, bredvid syns hur det är fördelat i Werv. Med hjälp av
indikationen från målgruppen har vi fördelat innehållet utifrån deras intressen.
Målgruppsundersökningen visade att 50 % av enkätdeltagarna ville läsa 6 nummer/år, 30 % vill läsa 12 nummer/år, och 20 % ville läsa 10 nummer/år.
I undersökningen svarade 75 % av deltagarna att det vill ha mest fokus på tjejer i
magasinet men kan även tänka sig läsa lite om killar också, 15 % ville ha ett mixat
innehåll med hälften tjejer och hälften killar, och endast 10 % var intresserade av ett
renodlat tjejmagasin.
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Tabell 1. Tabell som jämför målgruppens enkätsvar (indikationsvärden) med prototypen.
Räknat på de 62 sidorna som ej är redaktionella och annonser.
Typ av läsning

Indikationsvärden, %

Werv slutvärden, %

Intervjuer
Streetmode
Designreportage
Resereportage
Tips och tricks
Event
Kalender
Träningstips
Smått och gott (musik, film & skönhet)
Skvaller

19
12
8
15
11
9
6,5
10,5
4,5
4,5

21
14
5
18
13
8
6,5
6,5
5
3

4.2.2 Magasinundersökning
Framvagnens del av magasinet var väldigt varierande i de undersökta magasinen, se
bilaga 3. I olika magasin sträckte de sig mellan 16,5 %–44,7 % av magasinets totala innehåll. De magasin med de lägsta värdena var huvudsakligen livstilsmagasin för kvinnor.
Magasinen med de högsta värdena var brädsportsmagasin samt herrmagasinet Café.
Medelvärdet av framvagnen blev 25 % men de flesta magasinen låg antingen runt
17 % eller 40 %. Det är går inte att utläsa att ett magasin har en kort framvagn ifall
den har en längre bakvagn utan det skiljer sig från magasin till magasin.
Vid mittvagnen är skillnaden lika stor mellan de procentuella siffrorna, från 35 %
till 78 %. Vad som går att konstatera är att de livstilsmagasin för kvinnor som hade
en kortare framvagn istället har en längre mittvagn. Actionsportmagasinen Transition
och Cooler har en mindre procentuell del i mittvagnen än livsstilsmagasin för kvinnor. Skillnad enligt oss är att livstilsmagasinen har en större del av längre reportage
i mittvagnen medan actionsportmagasinen har fler kortare artiklar som event och
profiler inom de specifika sporterna och dessa passar bättre i fram och bakvagn.
Bakvagnen i de olika magasinen skiljer sig från magasinet Brants 3,6 % till det
engelska livsstilsmagasinet Glamour 48 %. Det är intressant att se att Transition,
Waves och Pleasure har ca 20 % i bakvagnen medan magasinet Cooler som är riktat mot tjejer ligger runt 5–9 %. Vi tror att detta skiljer sig av den anledningen att
Cooler har valt att fokusera mer på sina modereportage och har därför placerat de i
mittvagnen
Pleasure Magasine har utmärkt sig genom att vara nära genomsnittet på framvagnen, mittvagnen, bakvagnen och sidantal. Det har skiljt med några procent men i
stort sett har den följt genomsnittet för denna undersökning.

4.2.2.1 Antal sidor

Resultatet av magasinundersökningen, se bilaga 3, gav oss en överblick på det
genomsnittliga antalet sidor för de 15 utvalda magasinen. Medelvärdet blev 161
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sidor, vilket till största del beror på magasinet Glamour som har 454 sidor. Räknar
vi bort det magasinet sjunker medelvärdet till 140 sidor. Actionsportmagasinen
Waves, Brant, OnBoard, Transition, Cooler och Pleasure låg mellan 84–196 sidor.
De magasin som vi vill att Werv ska efterlikna är Transition och Cooler som i denna
undersökning har ett sidantal mellan 100–136 sidor. Då detta är en prototyp för
magasinet Werv så gjorde vi bedömningen att det var rimligt att lägga sig i underkant
av förebildernas sidantal. Det resulterade i att vi jobbar vidare med 96 sidor.

4.2.2.2 Annonser

I magasinundersökningen valde vi att räkna annonser för att ha något att utgå ifrån
vid bestämmandet av annonsernas mängd och utplacering i Werv. Som kan avläsas ur
bilaga 3 så är medelvärdet av packningsgraden hos de undersökta magasinen 33,5 %.
Det bör vara rimligt att sälja annonsplatser så att Werv får en packningsgrad runt
30 % vid en eventuell lansering av magasinet. I denna prototyp av Werv är 28 av totalt
96 sidor annonser vilket innebär en packningsgrad på 29,2 %.

4.2.3 Framvagn
Efter att ha tagit hänsyn till slutsatserna av målgruppsenkäterna samt den teoretiska bakgrunden har vi valt att ha innehåll med högt tempo i framvagnen. Här finner
du återkommande sidor som innehållsförteckning, intro, event, kalender, åkarprofilen,
insändare, klockor, trend, material och tricket. Vid magasinundersökningen upptäckte vi att magasin har mycket annonser i framvagnen eftersom annonserna får mer
uppmärksamhet långt fram i magasinet. Ur magasinundersökningen, se bilaga 3, kan
vi utläsa att medelvärdet för hur stor del av magasinet som består av en framvagn är
25 %. Werv har i prototypen en framvagn som är 26 % av magasinets totala innehåll.

4.2.3.1 Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen har till uppgift att vara grund i magasinets navigation. Vi
har gjort tydliga skillnader mellan fram-, mitt- och bakvagn för att läsaren lätt ska
hitta återkommande magasinsidor som till exempel kalender och intro.

4.2.3.2 Intro

Detta är en sida med en inledande och intressant text skriven av chefredaktören
där magasinets innehåll ska speglas och bjuda in till en fortsatt trevlig läsning.

4.2.3.3 Händer i världen

Kommande event i hela världen under de närmaste två månaderna listas upp med
datum och kort information. Här ska läsarna bli uppdaterad på vilka tävlingar de kan
följa och vad som är aktuellt just nu i världen. Vi jobbar med två månader i taget
eftersom magasinet är tänkt att ges ut 6 gånger per år. I aprilnumret tar vi upp saker
som händer i maj och juni. Händer i världen beräknas vara två sidor, ett uppslag, långt
men kan utökas vid behov.

4.2.3.4 Sverigekalender

Detta uppslag är likt Händer i världen en uppdatering på kommande intressanta
händelser. Även här jobbar vi med två månader i taget, och i det aktuella numret med
månaderna maj och juni. Skillnaden mellan Sverigekalender och Händer i världen
är att det här är händelser som är lättare för läsaren att ta del av eftersom det hän22
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der lokalt inom Sveriges gränser. Eftersom det är mer lokala händelser så förutsätter vi att läsaren ska vara intresserad att eventuellt åka och delta i det som händer,
antingen aktivt eller som åskådare, och tar därför upp mer detaljer om var, när och
hur. Händelser som tas upp kan vara allt ifrån tävlingar, utställningar, camp, någon
bra konsert eller annat som målgruppen kan tänkas vilja ta del av.

4.2.3.5 Åkarprofilen

En kort intervju med en framgångsrik tjej som utövar en brädsport. Denna sida
ska inspirera och peppa tjejer till att våga satsa i brädsporter som annars i huvudsak är
mansdominerade. Vi har i denna prototyp valt att ta fram skatetjejen Sarah Meurles
som är en av de bästa skatetjejerna i Sverige.

4.2.3.6 Insändare och redaktion

I de flesta magasin idag finns en sida där inskickade brev eller e-post tas upp. Det
kan vara frågor angående magasinet, tips om event eller åsikter om brädsporter i
största allmänhet.
En tredjedel av sidan är tillägnad redaktionens kontaktuppgifter och arbetsområden samt tryckinformation, prenumerantinformation.

4.2.3.7 Plocksida

Inom brädsporter finns en klädstil och speciella klädmärken som oftast aldrig finns
med i de renodlade modemagasinen. Av den anledningen ser vi det som viktigt att
ta upp nyheter och trender inom den här kulturen och just dessa specifika märken.
I prototypen handlar sidan om klockor, men det ska inte vara klockor jämt, utan i
kommande nummer tar vi upp till exempel skor, kepsar, beanies, boardshorts, jackor
etc. beroende på säsong. Det ska ta upp en viss kategori produkter, och alla produkter
som lyfts fram på sidan ska gå att få tag på i Sverige, antingen i butik eller på internet.

4.2.3.8 Trend

Här tar vi upp fräscha nyheter som utsetts som det trendigaste just nu. Allt ska gå
att köpa i Svenska butiker eller via Svenska internetbutiker. Denna sida är säsongsberoende och väldigt aktuell. För att förtydliga är produkterna som listas upp till vänster
på recto de kläder som modellen på verso ska bära.

4.2.3.9 Tricket

För att ge tjejer som vill prova på något brädtrick en knuff i ryggen ska denna
sida ge tips på ett trick för en säsongsaktuell sport. I denna prototyp förklaras tricket
kickflip steg för steg och ska på så sätt inspirera tjejer att bemästra detta trick.
Meningen med denna sida är att tricken ej ska vara för svåra utan ska kunnas klaras
av med träning även för en nybörjare. Övning ger färdighet är sidans motto.

4.2.3.10 Material

Den här sidan hör ihop med föregående sida, Tricket, och de två ska alltid dela
på ett uppslag. Tricket och Material ska alltid handla om samma sport. Eftersom
tricket i det här numret är en kickflip (det vill säga handlar om skateboard) så kommer materialet handla om skateboard också. Material tar upp nyheter, båda snygga
och användbara produkter som uppdaterar läsaren på vad som är hett inom sporten
just nu.
23

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Werv Magazine

Kristin Henriksson
Caroline Törnblom
Examensarbete, 15 hp

4.2.4 Mittvagn
I mittvagnen finner vi de längre reportagen om resor, events, intervjuer med profiler, aktuella träningstips samt mode. Utifrån magasinundersökningen har vi bestämt
hur stor del av magasinet (i procent) som ska utgöras av de längre reportagen i mittvagnen. Ur magasinundersökningen, se bilaga 3, kan vi utläsa att medelvärdet för hur
stor del av magasinet som består av en mittvagn är 58 %. Werv har i prototypen en
mittvagn som är 56 % av magasinets totala innehåll.

4.2.4.1 Eldsjäl

I varje nummer av Werv kommer vi ta upp en eldsjäl som verkar för tjejer inom
sporterna. Som första profil framhäver vi Marika Borg som är initiativtagaren bakom
Girliecamps. Personen vi tar upp behöver inte vara svensk utan huvudsaken är att
personen driver utvecklingen för tjejer framåt inom någon eller flera av sporterna.

4.2.4.2 Event

I varje nummer ska det finnas två uppslag som är fokuserade på två gångna tävlingar varav en dam- samt en herrtävling. Dessa ska vara inspirerande och lyfta fram
både damer och herrar i toppklass.
I detta aprilnummer utsåg vi två snowboardtävlingar från Europa, Nikita Chikita
och Quiksilver Chromatophobia. På dessa uppslag ska det variera vilken sport som
står i fokus.

4.2.4.3 Resultat

När intresset ökar för tjejer som utövar actionsport ökar också intresset att följa
upp hur det går under de stora tävlingarna runt om i världen. Denna sida ska sammanställa resultat från olika event. Resultatsidan ska vara dominerad av resultat från
tjejtävlingar men även resultat från killarnas tävlingar kan förekomma.

4.2.4.4 Mode

Detta uppslag är säsongsberoende och handlar i aprilnumret om strandmode. Vi
har valt att ta upp strandmode i april eftersom vi ska vara först med det senaste och
det är vid den här tidpunkten på året som bikinis kommer ut i butik. Mode är ett
sexsidigt reportage som självklart är beroende av säsong. Till sommaren tar det upp
sommarkläder, och till vintern vinterkläder. Ytterligare en anledning till att vi valt
strandmode är för att numret fokuserar väldigt mycket på surf eftersom det är inför
sommaren och för att badmode och surf går hand i hand.

4.2.4.5 Träning

Träningstips är ett återkommande inslag i magasinet men givetvis med fokus på
olika sporter beroende på årstid, exempelvis träning inför skid-, snowboard-, wakeboard-, vindsurf- och skatesäsongen.
Då denna prototyp av Werv är ett aprilnummer har vi valt att fokusera på träningstips inför surfsäsongen. För att inte likna befintliga fitness- och träningsmagasin har
vi valt att utmärka viktiga muskelgrupper istället för övningar.
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4.2.4.6 Intervju (No Limit)

Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram de organisationer och event som kan få
tjejer att träffas och utöva brädsporter. I denna prototyp har vi haft kontakt med Ida
Östensson som är aktiv i organisationen Vi unga som arrangerar No Limit Tour.

4.2.4.7 Resa (San Sebastian)

Vi har valt att i varje nummer ha med två resereportage, varav ett utlandsresmål och
ett inrikes. I detta nummer reser vi till San Sebastian i norra Spanien för att inspirera
läsaren till att besöka den lilla Spanska surfstaden. För det mesta är resmålen inom
Europa för att göra resmålet så lättillgängligt som möjligt, men vi ser även att mer
distanserade resmål tar plats här också. Förslag i kommande nummer är Marocco,
Biarritz, Torquay, Fuerteventura, Barcelona, Bali, Costa Rica och olika Alporter.

4.2.4.8 Idol

För att inspirera tjejer och för att de ska ha åkare att se upp till är det viktigt att
lyfta fram framgångsrika tjejer inom brädsporterna. De här är ett sätt att få upp
intresset för tjejåkare och för att få tjejer att våga och vilja satsa mer. När man får upp
intresset för tjejer inom sporterna ökar det kommersiella intresset från företag och
tjejerna kan då få bättre sponsoravtal. Ju bättre sponsoravtal tjejer kan få desto fler
kan satsa helhjärtat på att utvecklas och bli bättre. Idolreportaget är särskilt viktigt för
magasinets yngre målgrupp som har möjlighet att satsa mer på sin sport.

4.2.4.9 Resa (STHLM)

I detta nummer valde vi Stockholm som inrikes resmål där tar vi upp bra shopping
och olika ställen att "hangouts" allt från skateparker till barer.
I varje nummer ska ett svenskt resmål presenteras och väljs ut beroende på årstid
och vad man kan göra på orten. Förslag på resmål kan vara Göteborg, Malmö, Åre,
Riksgränsen, Sälen, Varberg och Gotland.

4.2.4.10 Vindsurf i Varberg

Vindsurf är en nära besläktad brädsport som vi likt kitesurf kommer hålla koll på,
men aldrig helt fokusera på eftersom intresset för de andra brädsporterna (skateboard, snowboard och surf ) är större. I reportaget finns information om Varberg och
möjligheter att utvecklas inom eller att lära sig vindsurfa.

4.2.4.11 Surfschool

Prototypens större reportage handlar om att lära ut grunderna i vågsurfing. Det
är sex sidor långt och går ut på att få nybörjare i surf att lära sig lite vanliga uttryck,
brädans anatomi, hur man bär brädan, hur man paddlar, varför man vaxar brädan, en
liten guide om våtdräkter etc. Här ska nybörjaren få veta vad ett duckdive innebär
och varför man lägger undersidan av brädan uppåt på stranden.

4.2.5 Bakvagn
I bakvagnen finns återigen återkommande sidor, här hittar du designprofilen,
skönhet, vimmel, media mix, butiksadresser och nästa nummer.
Ur magasinundersökningen, se bilaga 3, kan vi utläsa att medelvärdet för hur stor
del av magasinet som består av en bakvagn är 17 %.
Werv har i prototypen en bakvagn som är 18 % av magasinets totala innehåll.
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4.2.5.1 Designprofilen

Dessa sidor i magasinet ska få den mer kreativa tjejen att inspireras. Eftersom
brädsporter är innovativa och kreativa så är ofta utövaren väldigt kreativ också. Vi har
valt att lyfta fram en profil som kan knytas till brädsportkulturen på ett eller annat vis.

4.2.5.2 Skönhet

Sidan/uppslaget skönhet kommer ta upp bland annat bra solskyddskrämer, hudkrämer, vattenfast mascara, det vill säga skönhetsprodukter som används av den
sportiga tjejen. För att värma upp inför sommaren och alla sköna dagar i solen har vi
valt att lyfta fram olika brun-utan-sol produkter. För att läsaren ska känna igen sig
från andra livstilsmagasin för tjejer har vi valt att använda oss av ett liknande test i
form av prisuppgifter och hur bra den är på en skala 1–5 .

4.2.5.3 Vimmel

Vi valde att ha ett återkommande uppslag med vimmelbilder från olika event relaterade till brädsport. Det kan vara releasefester för nya filmer, soulsister-träffar eller
andra evenemang som inträffat i Sverige.

4.2.5.4 Media Mix

Detta uppslag ska ta upp nya skivreleaser och filmreleaser baserade på brädsport.
Betyg på en skala 1–5 sätts av en recensent.

4.2.5.5 Butiker

Alla plagg i modereportagen ska gå att få tag på i Sverige genom butik eller på
internet. Denna sida blir därför ett register för vad plaggen kommer ifrån och var
man kan köpa dem. Vi har valt att endast ha med butiksnamn och internetadress.
I varje nummer kommer en butik som redaktionen väljer ut att få lite extra utrymme.
De butiker som visas bör för det mesta vara mindre butiker och inga stora kedjor utan
tips för den modemedvetna.

4.2.5.6 Nästa nummer

I bakvagnen kommer det att finnas en sida som är ägnad åt vad nästa nummer av
Werv kommer att innehålla. Detta är en säljande sida som finns i nästan alla magasin
och har som mening att läsarna ska få en inblick i vad som ska tas upp i nästa nummer. Detta ska förhoppningsvis leda till att läsaren köper även följande nummer.

4.2.6 Anders Neuman-Östberg
Anders tyckte att innehållet såg välkomponerat ut och att det var väl anpassat till
målgruppen. Han sa att tjejer i regel är mer intresserade av plock- och modesidor i
magasin än vad killar är. Därför är det bra att denna typ av sidor får stor plats i Werv.

4.2.7 Åsa Svensson
Åsa tyckte att innehållet var genomtänkt, väl strukturerat och hade bra variation.
Hon tyckte att Werv hade en tydlig uppdelning av innehåll och höll rätt tempo i
fram- mitt- respektive bakvagn. I inledande delen av magasinet tyckte hon att det var
lite mycket skateboard men ändrade sig när hon hade sett helheten.
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4.3 Layout
4.3.1 Val av Format

Vi har funderat på olika alternativ men kommit fram till att vi vill ha ett ganska
ordinärt format. Anledningen till det är att ett mindre format försvinner i tidningshyllan, och att ett större blir dyrare att trycka. Vi valde tillslut ut följande tre format
som vi kände oss nöjda med, 205 x 275 mm, 215 x 280 mm och 220 x 290 mm. Dessa
format skickade vi förfrågningar om till en kontakt på Göteborgstryckeriet för att få
prisofferter på. Se bilaga 5. Offerterna från Göteborgstryckeriet gav oss anledning att
välja det format vi helst ville ha. Formatet 215 x 280 mm hade det lägre priset samt
markant minst papperspill. Se tabell 2.
Tabell 2. Tabell som åskådliggör pris, tryckarkstorlek samt spill beroende på magasinformat.
Magasinformat

Pris

205x275mm
215x280mm
220x290mm

129 600:129 600:144 200:-

Tryckark (spill,%)

900x640mm (12 %)
900x640mm (6 %)
1020x720mm (22 %)

4.3.2 Val av papper

För att kunna visualisera och känna på magasinet beställde vi en dummy från
Papyrus dummyshop. När vi höll i dummyn kändes både format och papper rätt.
Pappret vi skulle välja vid tryck är Multiart Silk (alternativt ett liknande) med ytvikten 170 g/m2 på omslaget respektive 80 g/m2 på inlagan.

4.3.3 Typografi
4.3.3.1 Teckensnitt
Vi undersökte magasinen från magasinundersökningen vilka teckensnitt de hade
och beslutade oss för att använda linjärer genom hela magasinet. Detta valde vi för att
det ger ett renare intryck av layouten, med ett bra radavstånd ska det ej bli problem
med läsbarheten då våra texter är relativt korta och okomplicerade.
Till rubrik valde vi Walkway Black Regular, 36 pt. För ingressen testade vi Verdana
Regular samt Helvetica Neue LT Std 45 Light. Valet föll tillslut på Verdana Regular,
8 pt, som skiljer ut ingressen tydligt från brödtexten. Helvetica Neue LT Std 45
Light, 7.5 pt, ska användas i brödtexten. Helvetica Neue LT Std 45 Light är avskalad
och passar in med det koncept och den känsla vi vill förmedla. För att underlätta
navigeringen i magasinet använder vi oss av vinjetter. Vi valde iNked God för att det
är tjejigt samtidigt som det är hårt. Se figur 7 för exempel på hur Wervs teckensnitt
ser ut.
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Rubrik

Walkway
Black
36
pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Ingress
Verdana Regular 8 pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Brödtext
Helvetica Neue LT Std 45 7,5 pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Vinjett

iNked
god 30 pt
ö

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Figur 7. Figuren visar de teckensnitt som används återkommande i Werv.

4.3.3.2 Teckengrad och radavstånd
Efter att teckensnitten var bestämda studerade vi teckengraderna närmare på de
utskrivna uppslagen.
Vi började med att bestämma teckengrad för brödtext med hjälp av utskrifter med
varierande teckengrader. Vi valde 7.5 pt med ett radavstånd på 9.6 pt för att textblocken ska bli luftiga och ha bra läsbarhet.
Till ingressen valdes teckensnittet Verdana. Det utmärkte sig vid samma teckengrad som brödtexten men för att göra den ännu mer tydligt valdes 0.5 pt större än
brödtexten det vill säga 8 pt. Radavståndet på 9.6 pt från brödtexten behölls för att
passa baslinjerastret.
Rubrikens teckengrad behöver vara relativt stor för att den ska uppmärksammas av
läsaren samtidigt som den inte bör vara av allt för stor teckengrad då problem med
avstavningar kan uppkomma. Walkway Black 36 pt fungerar bra ihop med ingress
och brödtext.
Vinjetterna sattes i 30 pt för att passa sidans proportioner samtidigt som det är
tydligt för läsaren.

4.3.4 Paginering
För att magasinet ska bli lättnavigerat har vi valt att använda oss av paginering på
alla uppslag förutom annonssidorna.
Pagineringen använder sig av samma teckensnitt och teckengrad som brödtexten,
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Helvetica Neue LT Std 45 Light 7.5 pt. Pagineringsfärgen är i mallen svart men i de
fall det ligger över en mörk bild har vi använt oss av vitt för att få en bättre kontrast.

4.3.5 Anders Neuman-Östberg
Anders nämnde att han tycker att brädsportsintresserade lätt kategoriseras av
utomstående vad gäller att dela in folk i fack . Han ansåg att folk lätt gör felaktiga
antaganden om att alla som åker skateboard har en viss stil och poängterar sedan att
den stereotypa skataren inte finns i verkligenheten. Detta gäller även stilen i olika
brädsportsmagasin vilket Anders tydligt visade med Pleasure Magazine, OnBoard
och Transition. Designen av magasin påverkas mer av AD och formgivare på respektive magasinredaktion än vad den påverkas av målgruppen.
Anders tyckte att vår layout inte höll sig till samma stil genomgående och därför
inte var konsekvent. Han föredrar väldigt strikt och sparsmakad layout med mycket
luft samt med stora bilder på uppslagen.
Han ville att vi ska arbeta bort de svarta balkar som går att hitta i "Marika Borg",
"STHLM" och "San Sebastian". Han tyckte dock att balkarna passade bra på kalenderuppslagen där de ramade in fint och på så vis uppfyllde ett syfte.
I regel ansåg han att Werv hade för många teckensnitt och tyckte att vi kunde skala
ner antalet teckensnitt för att få en renare layout. Ett förslag var att byta teckensnittet
på vinjetterna till en sanserif för att på så sätt få en mer enhetlig look.
En verklighetsaspekt han gav tips om att tänka på var att placera ensidesannonser
på recto för att annonsörer till störst sannolikhet vill ha en recto till sitt förfogande.
Det har som följd att ingången till reportage bör börja på verso för att magasinet ska
vara mer kostnadseffektivt.
Många gånger fann han att ingångsbilden till reportagen kunde vara mer inbjudande och mer personliga.

4.3.6 Åsa Svensson
Den första kommentar vi fick av Åsa angående vår layout var att den som helhet
var bra. Hon tyckte att vi skulle våga använda vår kreativitet mer. Hon gav oss tipset
var att leka mer med typografin i rubriker och citat.
Faktarutor och resultatrutor skulle kunna snyggas till och göras mer intressanta
och iögonfallande. Åsa ansåg att ingångssidan till surfschool lätt kan misstas för en
annons och tyckte att den skulle kunna ses över.
En annan rekommendation vi fick var att vid användning av polaroidbilder i
design göra dem mer verklighetstrogna eller ännu längre ifrån verkligheten.

4.4 Ett bärande koncept

Då vi ej har haft någon ekonomisk möjlighet till en omfattande intresseundersökning
kan vi ej få fram något mätbart resultat på detta. Vi har dock fått bra respons från
dem som deltagit i vår målgruppsenkät och från våra kontakter i detta examensarbete.
Se 5.4 Ett bärande koncept för slutsatser om det är ett koncept att satsa på.
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5. Analys och slutsatser
5.1 Framsida

Vi tycker att framsidan av Werv speglar innehållet med hjälp av logotyp, bilden av
en tjej med bräda och puffar som återkopplar till innehållet. Anders tycker också att
bilden speglar innehållet väl, men tycker att bilden saknar liv. Åsa tycker likt Anders
och oss att puffarna bör sättas i samma teckensnitt med annan variation som till
exempel teckengrad och fetstilt. Slutsatsen är att vi borde använda oss av en actionfylld bild tagen av en professionell fotograf. Kritiken kring puffarna tycker vi känns
befogad och vid korrigering av prototypen ska vi endast använda oss av magasinets
ordinära teckensnitt för att få en enhetlig känsla.
Logotypen för Werv känns rätt för målgruppen och likaså känns färgen på logotypen bra eftersom den syns väl. När bilden ersätts är chansen stor att även färgen på
logotyp byts ut för att behålla en god kontrast mot bakgrundsbilden.

5.2 Innehåll

Indelningen av innehållet i fram-, mitt- och bakvagn känns välbalanserat och
stämmer bra överens med vår magasinundersökning samt målgruppsenkät. Då magasinet är ett aprilnummer är innehållet anpassat för sommarsporter och i detta nummer handlar stora delar om surf. Vi är inte säkra på om vi är ute med surfinnehållet i
rätt tid, eller om det är för tidigt. Det kanske bör vänta till juninummret för att vara
ännu mer aktuellt.
Plock- och modesidor har fått ta en större del av magasinet jämfört med
brädsportsmagasin för killar. Detta styrks av Anders åsikt att tjejer i regel är mer
intresserade av plock- och modesidor i magasin än vad killar är.
Vi tycker likt Åsa att innehållet har bra variation och att uppslagen känns utplacerade på ett bra sätt för att hålla ett bra tempo samt att göra läsaren nyfiken på vad
som ska komma på nästa sida.
Sidantalet i prototypen är 96 sidor vilket vi anser är lagom för att kunna få fram vår
idé och magasinets koncept. Antalet sidor känns lagom då det är tillräckligt många
sidor för att den ska kännas matig och kunna ges ut sex gånger per år. Samtidigt
känns det som en rimlig mängd sidor att fylla med ett intressant och vettigt material.

5.3 Layout
Det var intressant att höra åsikter från två personer med två helt olika bakgrunder.
Anders tyckte att vi skulle ha en striktare design och skala bort onödiga element som
till exempel illustrationer i bilder, balkar och tonplattor. Åsa ansåg generellt att vi ska
vara mer kreativa med exempelvis typografi och illustrationer.
Vi har insett att vi måste ta ställning till vilken stil Werv ska ha. Antingen ska
layouten vara mer strikt och våga lämna vita ytor, eller så ska mer detaljer och illustrationer in i designen. För tillfället är layouten i prototypen ett mellanting mellan två
stilar och för att få en helhetskänsla krävs det att vi bestämmer oss för en stil.
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5.3.1 Typografi
Vid utskriften såg vi tydligt att valet av linjären Helvetica Neue lämpade sig väl till
brödtext och att texterna fick god läsbarhet.
Prototypen av Werv har medvetet inga indrag i brödtexten eftersom vi tycker att
det är snyggare och har sett fungerande exempel på detta. Åsa hade gärna sett att vi
använder oss av indrag för att få en luftigare och en mer läsbar text.
I och med att vi enligt Anders hade använt oss av för många teckensnitt har vi
beslutat att ersätta Verdana Regular som ingress och bildtext med en större teckengrad av Helvetica Neue.

5.3.2 Annons
Från teorin lärde vi oss att annonsörer helst köper annonser på recto. Vi lade inte
så stor vikt vid detta när innehållet placerades ut. Anders påpekade att vi missade
en stor ekonomisk aspekt genom att lägga annonser på verso, eftersom dessa inte är
eftertraktade och priset för dem är lägre.

5.4 Ett bärande koncept

Responsen från alla inblandade har varit över förväntan positiv. Vi känner att det
finns ett behov av ett magasin som Werv och hoppas att magasinet kan publiceras.
I detta examensarbete har vi inte undersökt den ekonomiska hållbarheten och vet
därför inte om det är genomförbart. Ytterligare undersökningar krävs innan ett förverkligande av Werv är aktuellt.

5.4.1 Anders Neuman-Östberg
Anders har sett ett behov av mer tryckt material riktat till och om tjejer. Han pratade om att Transition eventuellt kan komma att göra ett specialnummer till hösten
för den målgruppen som Werv har. Med den vetskapen känner vi att behovet samt
målgruppen finns och därmed är konceptet bärande.

5.4.2 Andra kommentarer från inblandade personer
De personer vi har haft kontakt med i arbetet med prototypen har gett väldigt
positiv feedback på initiativet, idén och magasinkonceptet. Vi har därför fått intrycket att målgruppen har ett behov.
Deltagarna i enkätundersökningen visade alla ett intresse för Werv och vi fick
kommentarer som "Gud vilken otroligt bra idé, det här behövs, behövs, behövs! Jag
har nyss själv kommit till insikt om hur jäkla viktigt det är med kvinnliga förebilder,
inte minst för inspiration för mig själv!", "Men gud vad kul det låter" och "Jättekul
projekt ni gör".
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6. Tackord
Vi tackar nedanstående personer och företag för hjälp och vägledning i arbetet med
Werv Magazine, utan er hade det inte varit möjligt!
Anders Neuman-Östberg
Åsa Svensson
Marika Borg
Gustav Boklund
Alla deltagare i målgruppsenkäten
Ida Östensson
Martin Rydh
Anke Eberhardt
iTen Clothing
Papyrus
Vans marknadsavdelning
Peak Performance marknadsavdelning
WESC marknadsavdelning
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Bilaga 1 – Frågor till målgruppsenkät
1. Ålder:
		 2. –
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Klättring
Skidor
Skidor, freestyle
Snowboard
Wakeboard
Surf
Skate
MTB downhill
BMX
Annat förslag:

3. Välj hur stor del var och en av nedanstående 10 alternativ ska ha i tidningen, du
har totalt 100 % att dela ut till följande (vill du läsa många intervjuer sätter du
tex 30 % där och drar ner på något mindre intressant innehåll):
-

Intervjuer med framgångsrika tjejer inom actionsporter
Streetmode
Designreportage
Resereportage
Tips och tricks, ”how-to”
Reportage om gångna events
Notiser om kommande events, ”kalender”
Träningstips inför säsongen
Annat smått och gott: ex musik, film, skönhet
Skvaller inom actionsportvärlden

4. Hur många nummer per år skulle du vilja läsa?
- 12
- 10
-6
5. Vill du att tidningen BARA ska handla om tjejer, eller vill du gärna läsa om killar
inom sporten också?
6. Har du tips på något intressant reportage eller annat som kan hjälpa oss i vårt
arbete, t.ex. intressanta kontakter eller känner till något tjej-event som bör lyftas
fram i tidningen? Skriv vad och kontaktuppgifter till dessa personer!
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Tjejer vs. Killar

Nummer/år

12

20
15
0
5
20
15
10
5
5
5

9
8
6
1
4
3
2
7
5

27

6

20
15
15
20
0
20
5
0
0
0

10
10
10
1
10
2
3
10
10
4

24

10

20
20
4
20
10
10
4
4
4
4

4
9
8
1
6
7
2
3
5

22

12

20
8
15
15
10
10
5
5
5
7

7
1
2
5
8
3
4
6
8

23

10

20
5
5
10
20
5
5
20
5
5

8
4
3
7
5
2
6
9
10
1

27

6

20
20
10
10
5
10
10
5
10
0

7
6
5
1
10
4
2
8
9
3
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Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Bara tjejer

6

20
10
5
10
15
5
5
15
10
5

3
1
2
7
5
4
8
6
9

Klättring
Skidor
Skidor, freestyle
Snowboard
Wakeboard
Surf
Skate
MTB Downhill
BMX
Annat Förslag

Intervjuer, %
Streetmode
Designreportage
Resereportage
Tips&Tricks
Eventreportage
Kalender
Träningstips
Smått&Gott (musik, film, skönhet)
Skvaller
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Ålder

6

20
10
5
20
10
5
5
20
0
5

7
1
2
3
6
4
9
5
8

24

6

5
15
5
20
15
15
5
15
5
5

8
9
3
2
7
5
6
1
4

25

Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Blandat

12

20
10
5
20
10
5
5
20
0
5

4
6
5
3
2
1
7
8
9

24

12

15
15
10
15
15
10
5
10
0
5

4
1
7
6
3
5
8
2
9

29

Blandat

12

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
7
6
3
4
2
5
9
8
1

23

Blandat

6

30
10
5
30
0
10
5
5
5
0

1
3
7
6
8
2
5
9
10
4

25

6

20
15
10
10
15
5
5
10
0
10

5
1
2
3
8
7
6
4
9

27

6

30
10
10
5
5
10
10
10
5
5

8
10
4
1
5
3
2
6
7
9

26

10

10
10
10
15
5
5
5
20
5
5

5
1
3
6
7
2
8
4
8

26

12

15
10
10
10
15
10
10
10
5
5

9
8
4
1
5
3
2
7
6

22

Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Mest tjejer Bara tjejer

10

30
10
0
20
5
10
5
10
5
5

4
1
5
10
2
3
10
6
7

25

6

5
1
3
4
7
6
8
5
9
2

26

Mest tjejer Mest tjejer

6

20
10
10
20
20
0
10
5
5
0

7
8
5
1
6
2
3
9
4

28

6,25
4,8
4,6
3,6
5,9
3,5
5,3
6,2
7,7

25,9375

19,21052632
12
7,578947368
15
10,78947368
8,947368421
6,526315789
10,47368421
4,421052632
4,526315789

Resultat

8
4
3
2
6
1
5
7
9

1
3
7
2
4
6
8
5
10
9

Intresseplats
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Bilaga 2 – Svar från målgruppsenkät
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Bilaga 3 – Magasinundersökning
Undersökning av fram-,mitt- och bakvagn.
Tidning, nummer, år

Antal sidor

Framvagn sidor

%

Mittvagn total

%

Bakvagn total

%

Transition, #3, 2008

100

42

42,0%

50

50,0%

16

16,0%

Transition, #4, 2008

116

42

36,2%

54

37,9%

28

24,1%

Cooler mag, #5, 2006

136

28

20,6%

93

68,4%

13

9,5%

Cooler mag, #16, 2008-2009

132

59

44,7%

64

48,5%

7

5,3%

Waves magazine, #6, 2008

132

41

31,1%

59

44,7%

30

22,7%

Pleasure, #78, 2009

132

32

24,2%

70

53,0%

28

21,2%

iForm, #16, 2006

84

14

16,7%

61

72,6%

7

8,3%

Escape, #3, 2005

156

23

14,7%

88

78,6%

43

27,6%

Plaza, #3, 2007

164

28

17,0%

117

71,3%

17

10,4%

Plaza, #4, 2007

164

27

16,5%

116

70,7%

19

11,6%

Plaza, #9, 2008

172

31

18,0%

112

65,1%

27

15,7%

Brant, #2, 2006

84

17

20,2%

64

76,2%

3

3,6%

OnBoard, #100, 2008

196

37

18,9%

134

68,4%

25

12,8%

Café, #3, 2007

196

73

37,2%

83

42,3%

40

20,4%

Glamour, december, 2007

454

77

17,0%

159

35,0%

218

48,0%

161,2

25,0%

58,8%

17,1%

Undersökning av packningsgrad
Tidning, nummer, år

Uppslag

Enkelsida

små på totalt en (a4)

totalt

Packningsgrad

Transition, #3, 2008

14

15

4

33

33,0%

Transition, #4, 2008

20

13

3

36

31,0%

Cooler mag, #5, 2006

20

20

2

42

30,9%

Cooler mag, #16, 2008-2009

12

25

1

38

28,8%

Waves magazine, #6, 2008

28

12

2

42

31,8%

Pleasure, #78, 2009

16

17

0

33

25,0%

iForm, #16, 2006

0

14

0

14

16,7%

Escape, #3, 2005

8

31

13

52

33,3%

Plaza, #3, 2007

12

43

4,5

59,5

36,3%

Plaza, #4, 2007

22

40

3

65

39,6%

Plaza, #9, 2008

20

43

2,5

65,5

38,0%

Brant, #2, 2006

6

11

5

22

26,2%

OnBoard, #100, 2008

38

38

0

76

38,8%

Café, #3, 2007

40

50

2

92

47,0%

Glamour, december, 2007

64

128

15

207

45,6%
33,5%
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Bilaga 4 – Werv Magazine Prototyp

För att se prototypen av Werv Magazine behöver du en pdf vid namn
WervMag_LowRes.pdf. Den går att få tag på genom att skicka e-post till
werv@live.se.
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Bilaga 5 – Offerter från Göteborgstryckeriet
Offert
Offert nr
Datum
Er ref

57144
2009-04-15
Caroline Törnblom
Högskolan Dalarna
Huvudentrén, Högskolegatan 2
791 88 Falun

Vi tackar för er förfrågan och offererar:

Werv 205x275

10 000 ex

Upplaga:

205 X 275

Format
Prepress:

Tryckfärdigt dokument från kund
Kontrollkopia och färgprov för godkännande innan tryck

Omfång

Papper

4 sid

Omslag:

250 g MultiArt Silk

Tryck

Färg

4+4

Ec

4+4

Ec

UV-lack: Prima: Blank

96 sid

Inlaga:

115 g MultiArt Silk

Efterbeh:

UV-lack omslagets yttersidor
Limbindes
Packas i kartong på pall

Vikt/ex:

339,4

g

(exkl ev uppfodringspapp o dyl)

Pris (exkl moms):
Följande 1000ex (vid samtidig produktion)

Betalningsvillkor:
Leveransvillkor:

30 dagar netto
Efter förf.dagen deb ränta med referensräntan +
enl ALG 02, fritt vårt lager

Med vänlig hälsning
göteborgstryckeriet

Martin Rydh
göteborgstryckeriet. idrottsvägen 8, box 184, 431 23 mölndal. telefon 031-86 87 00. telefax 031-86 87 25.
e-post: info@goteborgstryckeriet.se org.nr. f-skattebevis 556299-5570. postgiro 425369-6. bankgiro 442-2069.
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Bilaga 5 – Offerter från Göteborgstryckeriet
Offert
Offert nr
Datum
Er ref

57145
2009-04-15
Caroline Törnblom
Högskolan Dalarna
Huvudentrén, Högskolegatan 2
791 88 Falun

Vi tackar för er förfrågan och offererar:

Werv 215x280

10 000 ex

Upplaga:

215 X 280

Format
Prepress:

Tryckfärdigt dokument från kund
Kontrollkopia och färgprov för godkännande innan tryck

Omfång

Papper

4 sid

Omslag:

250 g MultiArt Silk

Tryck

Färg

4+4

Ec

4+4

Ec

UV-lack: Prima: Blank

96 sid

Inlaga:

115 g MultiArt Silk

Efterbeh:

UV-lack omslagets yttersidor
Limbindes
Packas i kartong på pall

Vikt/ex:

362,4

g

(exkl ev uppfodringspapp o dyl)

Pris (exkl moms):
Följande 1000ex (vid samtidig produktion)

Betalningsvillkor:
Leveransvillkor:

129 600 kr
9 080 kr

30 dagar netto
Efter förf.dagen deb ränta med referensräntan +
enl ALG 02, fritt vårt lager

10%

Med vänlig hälsning
göteborgstryckeriet

Martin Rydh
göteborgstryckeriet. idrottsvägen 8, box 184, 431 23 mölndal. telefon 031-86 87 00. telefax 031-86 87 25.
e-post: info@goteborgstryckeriet.se org.nr. f-skattebevis 556299-5570. postgiro 425369-6. bankgiro 442-2069.
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Bilaga 5 – Offerter från Göteborgstryckeriet
Offert
Offert nr
Datum
Er ref

57146
2009-04-15
Caroline Törnblom
Högskolan Dalarna
Huvudentrén, Högskolegatan 2
791 88 Falun

Vi tackar för er förfrågan och offererar:

Werv 220x290

10 000 ex

Upplaga:

220 X 290

Format
Prepress:

Tryckfärdigt dokument från kund
Kontrollkopia och färgprov för godkännande innan tryck

Omfång

Papper

4 sid

Omslag:

250 g MultiArt Silk

Tryck

Färg

4+4

Ec

4+4

Ec

UV-lack: Prima: Blank

96 sid

Inlaga:

115 g MultiArt Silk

Efterbeh:

UV-lack omslagets yttersidor
Limbindes
Packas i kartong på pall

Vikt/ex:

384,1

g

(exkl ev uppfodringspapp o dyl)

Pris (exkl moms):
Följande 1000ex (vid samtidig produktion)

Betalningsvillkor:
Leveransvillkor:

30 dagar netto
Efter förf.dagen deb ränta med referensräntan +
enl ALG 02, fritt vårt lager

Med vänlig hälsning
göteborgstryckeriet

Martin Rydh
göteborgstryckeriet. idrottsvägen 8, box 184, 431 23 mölndal. telefon 031-86 87 00. telefax 031-86 87 25.
e-post: info@goteborgstryckeriet.se org.nr. f-skattebevis 556299-5570. postgiro 425369-6. bankgiro 442-2069.
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