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Sammanfattning

Dagens resetrender har hittills gått mot självständighet och eget planerande. För tips och hjälp vid resan finns ett antal olika 
guideboksserier på marknaden och en av dessa är resemagasinet Vagabonds egen guidebok. Detta examensarbete beskriver 
redesignen av Vagabonds guideboksserie eller närmare bestämt cityguiden över Istanbul. Målet med den nya formen är att 
guideboken ska följa magasinet bättre, enligt önskemål från Vagabonds AD Angelica Zander. 

Inför redesignarbetet gjordes en del förstudier som ligger till grund för tankarna bakom den nya formen. Tre av markna-
dens andra stora guideböcker analyserades och dessutom lades en stor del av fokus, med tanke på målet, på magasinform-
givning. En del färgpsykologi har också studerats för att komma till insikt med vilken skillnad färg gör i trycksaker och vad 
färgen tillför budskapets genomslagskraft. Slutligen har redesign som begrepp utretts för att klarlägga varför formspråket 
bör förnyas med jämna mellanrum.

Resultatet presenteras i form av exempeluppslag ur guideboken över Istanbul. Den nya formen är applicerad på det redan 
befintliga innehållet och resultatet är tänkt att föra tankarna till en miniatyrvariant av magasinet.
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1. Inledning

Allt fler människor i Sverige har råd och tid att resa. Att resa har blivit en trend som växer 
sig allt starkare och till följd av detta kommer behovet att särskilja sig från mängden i 
sitt resande. Tendensen har hittills gått mot självständighet och eget ordnande av både 
transport och boende. Att resa till en charterdestination anses amatörmässigt och out-
vecklande och statusen i resandet har blivit en del av själva syftet med turismen.

För att kunna genomföra en sådan resa på egen hand är reseguideboken ett stort hjälp-
medel. I handeln finns många olika serier som till exempel Lonely Planet, The rough 
guide och Vagabond. Denna rapport behandlar redesignen av Vagabonds guideboksserie, 
närmare bestämt cityguiden över Istanbul.

Vagabonds guidebok finns i skrivande stund i 18 titlar och har fram till 2005 getts 
ut av Vagabond förlag. Numera är Vagabond Media AB, som huvudkoncernen heter, 
ett fristående dotterbolag till Egmont Tidskrifter AB. Vagabond bildades 1987 och är 
Sveriges största resemagasin.

Syftet med arbetet är att ge Vagabonds guideboksserie en ny form med hjälp av ana-
lyser av andra guideböcker och deras eget magasin. Målet med den nya formen är att 
skapa en bättre överensstämmelse med magasinet enligt önskemål från Vagabonds AD 
Angelica Zander. En viss undersökning av ekonomiska möjligheter kommer också att 
utföras. Förtydligas bör att denna undersökning inte är en fullkomlig utredning utan 
syftar till att ge en ungefärlig uppfattning om vilka prisskillnader den nya formen skulle 
innebära. Resultatet presenteras i form av ett urval av olika sidor ur Vagabonds cityguide 
över Istanbul.
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2. Magasinformgivning

Designens roll i tidskrifter och magasin har på senare tid ändrats en hel del. För att 
sälja ett magasin krävs en kombination av bra innehåll och tilltalande förmedling av 
denna information. En allt större del av dagens samhälle – inte bara magasin – drivs av 
synintryck och 1990-talet var för magasindesign vad 1960-talet var för rockmusiken; 
en period av experimenterande, gränssprängande och brist på ordning, men slutligen 
avgörande för utvecklingen av genren.� Problemet med den experimentella designen 
var att magasinets primära funktion – att läsas – kunde glömmas bort och designers 
återgick till en slags grundläggande riktlinjer som har fungerat som en lös standard för 
magasindesign: De fyra fn.�

Function                                                                                                     
Funktionen är magasinets grundläggande syfte. Den primära funktionen för varje 
magasin är att effektivt göra sitt budskap lättillgängligt för sina läsare. Vilken 
funktion magasinet ska fylla påverkar magasinets fysiska form.
Formula                                                                                                            
Magasinets formula kan liknas vid ett recept och detta summerar de redaktionella 
ingredienserna: avdelningar, struktur, bildmanér, expressiv typografi och så vidare.
Format                                                                                                            
Formatet genomsyrar magasinet och är återkommande i varje nummer. Detta 
inkluderar fysisk storlek på magasinet, logotyp, vinjetter, osynlig typografi med 
mera.
Frame                                                                                                          
Det som på engelska kallas Frame är standarden för marginaler och vitrum i 
magasinet. Ramverket säkerställer konsekvens från nummer till nummer och 
bidrar till att läsaren känner igen sig i magasinet.

Att ständigt hålla fokus på funktionen är viktigt för att styra formgivningens kreativa 
impulser mot en välplanerad och meningsfull kommunikation.� Designen, till exem-
pel omslaget, hjälper till att sälja magasinet den första gången medan innehållet oftast 
avgör det andra köpet. En potentiell läsare bestämmer sig på ungefär 2,5 sekunder om 
magasinet är värt att plocka upp och därför är designen – särskilt omslaget – till stor del 
avgörande.� 

2.1 Function
Funktionen bör alltid vara det som styr hur tidningen ser ut. Det är till stor hjälp att 
fastställa vilka mål ett magasin ska uppfylla genom att skriftligen dokumentera dess mål-
grupp och syfte för framtiden. Naturligtvis ändras och utvecklas ett magasin med tiden 
och detta ska såklart inte hindras, men ett för alla i redaktionen dokumenterat mål hjäl-
per tidningen att utvecklas under kontrollerade former och håller arbetet på rätt spår.� 

2.2 Formula
Det som utgör kombinationen av magasinets alla delar är dess formula. Blandningen av 
innehåll, bild, text och annat som tillsammans utgör varje nummer, är en kombination 
som är relativt stabil.� 

�. King S., (�00�), Magazine design that works
�. Ryan W., Conover T., (�00�), Graphic communications today 
�. Ibid.
�. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign 
�. Ryan W., Conover T., (�00�), Graphic communications today 
�. Ryan W., Conover T., (�00�), Graphic communications today 

1.

2.

3.

4.
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2.2.1 Innehållsmix
Magasinets blandning av innehåll är ett unikt och återkommande koncept och det byg-
ger som allt annat på funktionen. Avdelningar med artiklar, intervjuer, recensioner och 
annat visar vilken typ av inriktning magasinet har och till vilka det vänder sig.�  

2.2.2 Visuellt språk
Bildmanér, illustrationer och annan grafik är också exempel på element som ingår i for-
mulan. Alla kan läsa bilder oavsett vilket språk som talas och mängden bilder i magasin 
har ökat med flera gånger de senaste tjugo åren. Bilder och illustrationer fyller olika 
funktioner beroende på magasinets inriktning och den tänkta läsarkretsen. De förmedlar 
nyheter, beskriver situationer, framkallar känslor, förskönar, skänker tröst och möjliggör 
verklighetsflykt, för att endast nämna några funktionsområden. När man gör ett maga-
sin är man tillsammans med fotografen avsändare till bilder och illustrationer som finns 
i tidningen. Därför är det viktigt att fundera över hur väl bilden talar till den tänkta mål-
gruppen och hur den fungerar tillsammans med artiklar och övrigt innehåll. Olika bilder 
har olika effekter på olika betraktare. Det som i någons ögon kan tolkas som vardag kan 
för någon annan innebära en situation av makt. Lättklädda bilder ger upphov till vissa 
reaktioner i vissa kulturer medan de kan se helt annorlunda ut i en annan. Likaså kan 
illustrationer och symboler framkalla associationer hos människor av högst olika slag. 
Det är större skillnad än vad man tror bara mellan en gammal och en ung person.� Det 
visuella intrycket påverkas också av trycket. Numera trycks de flesta magasin i fyrfärg 
men det kan vara en idé att överraska läsaren med till exempel ett inslag av duplex.� 

2.2.3 Expressiv typografi
Typografin kan användas på två skilda sätt för att kommunicera sitt budskap. Antingen 
ska den vara så osynlig som möjligt och bara finnas till för att se till att läsaren har 
kortaste vägen fram till informationen, eller så kan den användas synligt för att fungera 
som konst i sig och understryka meningen i det som sägs. Det finns oändliga möjligheter 
när det gäller möjligheterna att uttrycka sig med bokstäver, inte minst med det ständigt 
växande utbudet av teckensnitt och datorernas hjälp. All typografi ska kommunicera, 
frågan är bara på vilket sätt. En sammansättning av expressiv typografi kan i sitt rätta 
element vara både effektiv och dekorativ och på det sättet fånga in läsare eller väcka 
uppmärksamhet.�0  
Typografi kan simulera ett tonläge: det kan vara 	 eller ; 

du kan SKRIKA	eller viska.

högt 
 lågt

Ordbilder kan lätt visa riktning, rörelse eller känslor, och förstärker budskapet på ett 
slagkraftigt sätt. Det typografiska uttrycket är en röst som talar för ditt budskap och 
det kan med fördel styras för att förmedla berättelsens personlighet, humör och stånd-
punkt.�� 

2.2.4 Färgkoder och symbolik
Färg är ett kraftfullt verktyg för att styra ögat i rätt riktning och för att skapa igenkänning 
och konsekvens. Ögat uppfattar färgelement snabbare än vad det uppfattar innehållet i 
en text och dessutom framkallar ofta färger känslomässiga reaktioner (se kap. färgpsyko-
logi). I layoutarbetet kan kulörer användas för att skapa stämningar och tempo eller för 

�. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign 
�. Ibid.
�. White J., (�00�), Editing by design 
�0. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign 
��. White J., (�00�), Editing by design 
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att fånga uppmärksamhet. 
Delar av texten kan lyftas fram och viktiga avsnitt kan märkas ut och på så sätt hjälps 

läsaren i sökandet bland informationen. I faktaboxar, grafik och diagram är detta värde-
fullt för att öka tydligheten och attraktionskraften. Färg används också för att hålla ihop 
uppslag eller hela reportage till exempel genom att låta en färg ur öppningsbilden åter-
komma i rubriker, citattecken eller övrig tillhörande grafik. På detta sätt används också 
vinjetter till olika delar av magasinet för att särskilja olika delar och göra orienteringen 
i tidningen enklare.�� 

Färg är en viktig del av den grafiska profileringen av varumärket för företag såväl som 
för magasin. Att arbeta med en bestämd färgpalett har många fördelar: det bidrar till 
igenkänningen och imagen, det underlättar layoutarbetet eftersom man inte behöver 
hitta på nya färger från gång till gång, och dessutom når man förutsägbarhet i tryckre-
sultatet så att obehagliga överraskningar kan undvikas.�� 

2.3 Format
Formatet avser allt som är återkommande i varje nummer och som står för magasinets 
stående design. Format, pappersval, omslagsmanér, struktur och layout är viktiga delar 
i formatet. Den osynliga typografin, alltså den text som enbart fungerar som informa-
tionsbärare, faller också under denna rubrik.��

2.3.1 Fysiskt format
Formatet är bland det första som bestäms i uppstarten eller redesignen av ett maga-
sin. Storleken är något av ett igenkänningsmedel och bidrar till tidningens känsla och 
image. Traditionellt associerar man magasinformatet till en aning bredare än A4 och 
detta har logiska anledningar. Formatet är av lämplig bredd för trespaltig text utan att 
denna riskerar att bli gluggig och dessutom fungerar det oftast bra ur tryckekonomisk 
synvikel. Tillsammans med andra magasin i liknande storlek fås en bra exponering i 
tidningshyllan och distributionen underlättas. Utvecklingen pekar delvis mot mindre 
format. Glamour och Cosmopolitan är två exempel på magasin som finns att köpa i 
halverat format, perfekt för handväskan, och dagspressen överger storformatet till fördel 
för tabloiden i allt större utsträckning.��

2.3.2 Pappersval 
För att välja "rätt" papper till sitt magasin bör man utreda vilken funktion papperet ska 
ha i tidningen. Ska papperet förmedla någon särskild känsla till läsaren när han/hon 
håller och bläddrar i magasinet? Den viktigaste uppgiften ett papper har är att göra 
budskapet så lättillgängligt som möjligt för mottagaren. De egenskaper som är optimala 
för bildkvaliteten är inte bra för läsbarheten och tvärtom. För att få både text och bild 
att samspela måste kompromisser göras och kanske lönar det sig att lägga lite extra på 
papperskvaliteten för att öka läsarkretsen. Alla egenskaper som bidrar till magasinets 
intäkter måste övervägas tillsammans med de extra kostnaderna ett pappersbyte kan 
innebära. Det ligger nära till hands att köra på samma papper som man alltid gjort bara 
för att det har fungerat hittills men detta är kanske inte nödvändigt. Att välja ett papper 
som förnyar och sticker ut ger möjligheter till att göra sin kommunikation effektivare 
och mer slagkraftig.��

��. Cullen K., (�00�), Layout Workbook: A Real-World Guide to Building Pages in Graphic Design 
��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign
��. King S., (�00�), Magazine design that works 
��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign.
��. Map Sverige, (0�0���), Att välja papper
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Hos pappersleverantörerna finns väl utformade guider som är till stor hjälp när använ-
daren ställs inför avgörande val i sin pappersanvändning. Map har på sin hemsida sam-
manställt en hjälp som utgår från tre frågor:��

Vad vill jag åstadkomma med trycksaken?
Ska papperet vara neutralt eller aktivt i kommunikationen? 
Vilka pappersegenskaper är viktigast? 

Om papperet är aktivt i kommunikationen kan det förstärka magasinets budskap sam-
tidigt som det kan ge företagets image en höjning.�� 

2.3.3 Omslag 
Omslaget är det som vid första anblicken ska sälja magasinet. Det första som uppfattas 
är den visuella helheten som utgörs av ”bilden” av fotografi, typografi och logotyp. Först 
därefter läses texten och det första som då fäster ögat är den största puffen.�� Detta avgör 
om läsaren plockar upp tidningen för att läsa resten av puffarna och eventuellt bläddrar 
i magasinet. Anledningarna till att tidningen blir köpt kan vara olika – läsaren är redan 
bekant med magasinet, personen på omslaget är av intresse, omslagsbilden slår an på 
något aktuellt intresse eller formen tilltalar ögat hos den tilltänkte läsaren.�0  

De flesta omslag har gemensamma element: fotografisk, illustrativ eller typogra-
fisk bild, logotyp, datum- och nummerinformation, prisinformation och puffar. Det 
dominerande elementet är bilden och bland övrig information är puffarna viktigast. 
Tillsammans utgör bilden och puffarna det som identifierar magasinet och som kommu-
nicerar innehållet för att locka läsaren till köp. I tidningshyllan ser vi hur många maga-
sin följer samma mönster i allt större utsträckning. En kändisbild, gärna på en leende 
kvinna, tillsammans med inbjudande textrader utgör basen för de allra flesta omslag.�� 

Utmaningen i att göra ett bra omslag är att effektivt göra så att det fyller sitt syfte 
och samtidigt få det att se så estetiskt bra ut som möjligt. Det är en balansgång mellan 
överraskning och förutsägbarhet – omslaget måste kunna kännas igen i tidningshyllan 
och samtidigt kännas nytt och spännande.�� 

2.3.4 Struktur/tempo
Vanligt i magasin är att de olika delarna följer en fast struktur med fasta placeringar. 
Detta gör det lättare för läsaren att hitta i tidningen, och att omedvetet känna igen 
upplägget framkallar en känsla av konsekvens. Eva Jais-Nielsen jämför en vanlig modell 
för magasinbyggande med ett tåg som har lok (omslaget), framvagn, mitt och bakvagn. 
Denna konstruktion skapar en struktur och rytm som är positivt för annonsörer eftersom 
den kan hantera stora annonsvolymer och dessutom särskilja dessa från det redaktionella 
materialet på ett bra sätt. Upplägget kan vara mer eller mindre strikt med till exempel 
någon utstickande artikel för att fånga in läsaren i början eller andra variationer. Tanken 
är att man bläddrar först och läser sedan, vilket undersökningar bekräftar.�� 

2.3.4.1 Framvagnen
Näst omslaget är framvagnens första sida den bästa egna reklamplatsen i tidningen. Det 
är nämligen innehållssidan som berättar för läsaren vad som finns till förfogande inne i 
tidningen. Designen på denna sida brukar spegla magasinets övriga karaktär i fråga om 

��. Ibid. (www.map.se, [0�0���])
��. Map Sverige, (0�0���), Att välja papper
��. Puff: Lockande textrad som beskriver visst innehåll i trycksaken.
�0. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign
��. Ryan W., Conover T., (�00�), Graphic communications today
��. White J., (�00�), Editing by design
��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign

•
•
•



Ingrid Larsdotter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av Vagabonds guideboksserie

12

ordning och reda eller konstnärlig design. Vanligen ingår vissa element i uppbyggnaden 
av innehållsbeskrivningen; rubriktext, eventuellt en liten förklarande text, sidhänvisning 
och en till reportaget hörande bild.�� 

Tidigt i tidningen brukar också medverkandesida, redaktionsruta och ledare/förord 
komma. Förordet skrivs ofta av chefredaktören och berättar ibland om hur artiklarna i 
magasinet har kommit till. Ansvarig utgivare och tryckeri måste enligt tryckfrihetsför-
ordningen framgå i tidningen och dessa uppgifter står i redaktionsrutan tillsammans 
med andra detaljer som redaktionen väljer att belysa. Det kan vara allt ifrån medarbetare 
till papperskvalitet och teckensnittsanvändning.�� 

Produkt- och plocksidor är typiska framvagnssidor som ingår i nästan alla livsstilsma-
gasin. Produktsidorna innehåller prylar som till exempel kläder, skor eller smink, och 
redaktionen gör urvalet och skriver texterna. Plocksidorna kan bestå av små nyheter, 
notiser, läsarbrev, foton, citat och annat smått och gott. Dessa myllriga sidor är ofta en 
redaktionell utmaning då det är krävande och tar tid att få ihop en strukturerad röra. 

Krönikor är texter av ”experttyckare” eller andra utomstående gästskribenter som ofta 
återfinns på en egen sida i månadsmagasin. Denna text kan behandla fria ämnen i linje 
med tidningens innehåll och är ofta beställda för att medvetet matcha vissa teman i det 
aktuella numret.�� 

Nyhetssidor i början brukar vara rakt på sak och relativt okomplicerade. Layouten 
kännetecknas vanligen av mindre luft och färre bilder i de magasin som använder sig 
av egna sidor till nyheter. Vanligt är annars att nyheterna blir notiser på plocksidorna 
tillsammans med annat matnyttigt.�� 

2.3.4.2 Mitten
I mitten finns vanligen de längsta texterna och de största bilderna. Här finns intervjuer, 
bildreportage, essäer och reportage, och dessa inleds med coverstoryn som oftast börjar 
med ett bildrikt uppslag. Rubrik, bild, ingress och byline är element som är stående vid 
denna typ av material. I amerikanska magasin ser man ofta storstilade typografiupp-
visningar och affischliknande arrangemang medan den europeiska formen vanligtvis är 
mera strikt och renodlad.�� 

2.3.4.3 Bakvagnen
I tidningens bakdel finns i många fall material som påminner om framvagnens. Korsord, 
tävlingar och debatter som involverar läsaren mera aktivt huserar här tillsammans med 
eventuella medlemssidor. Andra exempel på innehåll kan vara horoskop, frågespalter, 
recensioner, guider, prenumerationssida och så vidare. Sist brukar en sida som beskriver 
nästa nummer komma och den är ofta utformad som en blandning av omslag och inne-
håll med bilder och puffar.��

2.3.4.4 Annonser och advertorials
Annonser är nödvändiga för att finansiera ett magasin och i en specialtidning kan 
annonserna vara en del av läsupplevelsen. Annonserna utgör den absolut största delen av 
intäkterna och är essentiella för tidningens överlevnad. Många magasin har en maxgräns 
för hur stor del av tidningen som får utgöras av annonser och det brukar röra sig om 25-
30 %, men detta kan variera från magasin till magasin. Trendiga livsstilsmagasin strävar 
ofta efter att ha annonser som är snygga och stämmer överens med tidningens image och 

��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign 
��. Ibid.
��. Ibid.
��. Ibid.
��. Ibid
��. Ibid.
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stil. I dessa fall kan det vara svårt att skilja annonserna från det redaktionella materialet 
vilket ibland upplevs som störande ur läsarnas synvinkel. Det bör aldrig vara någon 
tvekan om vad som är ett kommersiellt budskap och vad som är redaktionellt innehåll 
eftersom magasinet då riskerar att förlora sin trovärdighet. Ett problem kan vara att 
annonsbeställaren kommer in med materialet i sista minuten och då uppstår ofta svårig-
heter med placeringen i form av olyckliga formkrockar. Helsides- och uppslagsannonser 
ligger ofta i framvagnen medan mindre annonser placeras i bakvagnen. Mitten brukar 
innehålla mindre kommersiellt material för att inte störa det viktigaste innehållet.�0

Advertorials kallas artiklar som är hybrider mellan redaktionellt och kommersiellt 
material. (advertising+editorial) Detta är vanligt förekommande i amerikanska magasin 
och fenomenet ökar också i Sverige. Sidorna kan vara beställda av en annonsör men 
skrivna och formgivna av redaktionen, ibland under riktlinjer från annonsören. Dessa 
är helt enkelt reklam i redaktionell förklädnad och är ett etiskt dilemma som magasinet 
måste ta ställning till.�� 

2.3.5 Layout 
Layouten bestämmer hur innehållet på en sida ska uppfattas och tolkas av läsaren. Det 
är en konst att placera varje element på sin rätta plats och du kan aldrig vara säker på 
att det i slutändan går in i betraktarens sinne precis så som du har avsett. Respons på 
visuella intryck är till stor del individuell men layouten är en konstruktion som hjälper 
läsaren igenom innehållet. Grundelementen som ska layoutas är text och bild och dessa 
ska tillsammans med vitrummet bilda en behaglig enhet som på bästa sätt berättar inne-
hållet för läsaren. 

Formspråket kan antingen vara expressivt eller kommunikativt – antingen påkalla 
uppmärksamhet genom formen i sig eller orientera läsaren genom att vara tydlig och 
enkel. Att uppnå maximal kommunikationsnivå samtidigt som uttrycksformen är så fri 
som möjligt är i princip omöjligt. Det gäller att komma fram till rätt mix för just det 
budskap magasinet vill framföra.�� 

2.3.5.1 Grid
Magasinets läsare ser aldrig någon grid utan det är en osynlig uppsättning guidelinjer 
som används för att strukturera text och bild på sidorna. Linjerna hjälper till att definiera 
formatet och magasinets övergripande utseende. De kan avgöra hur ordnat eller spora-
diskt bilder och text får läggas i layouten. Gridsystemet kan bestå av endast vertikala 
kolumner men ofta används också horisontella riktlinjer och vissa magasin använder sig 
av avancerade strukturer som tillåter överlappningar.�� 

2.3.5.2 Designprinciper
Med hjälp av ett antal olika principer kan man sätta ord på formen och försöka beskriva 
funktionaliteten i layouten. Man talar om kontrast, balans, rytm och samstämmighet. I 
olika kombinationer bidrar dessa principer till ett bra upplägg.��

2.3.5.3 Kontrast 
Kontrast brukar anses som en av de viktigaste designprinciperna när det gäller att skapa 
en layout med högt uppmärksamhetsvärde. Kontrasten skapar dynamik och livfullhet 
och kan användas på det mesta. Kontrast kan användas i form, styrka, storlek, färg, och 

�0. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign
��. Ibid.
��. Ibid
��. King S., (�00�), Magazine design that works
��. Cullen K., (�00�), Layout Workbook: A Real-World Guide to Building Pages in Graphic Design 
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placering för att nämna några områden. En fet text kan ackompanjeras av en scripta; Ett 
duplexreportage bland artiklar i fyrfärg sticker ut och så vidare.�� 

2.3.5.4 Balans
Balans är nödvändigt för att layouten inte ska tippa över ända. Man talar om symme-
triska och asymmetriska layouter och detta handlar om hur vi visuellt upplever sidans 
tyngdpunkt. Hjärnan utgår från att en kropps tyngdpunkt ligger i dess mittpunkt och 
detta gör att när vi placerar ett element på en vit yta upplevs det som betungande; 
tyngdpunkten på sidan ändras. För att rätt balans ska infinna sig krävs att vi placerar en 
motvikt som väger upp layouten. Om vi utgår från en tänkt mittaxel och placerar desig-
nelementen runt den, talar vi om en symmetrisk layout och slipper detta problem.�� 

Även om det är enklare, därmed inte sagt enkelt, att uppnå balans med en symmetrisk 
layout är det inte särskilt ofta en sådan används. Den är inte funktionell på samma sätt 
i ett magasin som en asymmetrisk sådan.��

2.3.5.5 Rytm
Rytm bygger på upprepning av liknande element och detta mönster kan liknas vi musi-
kens takter. Att arbeta med stående enheter är en självklarhet i tidningar med spalter, 
återkommande vinjetter och bildplaceringar. Rytmen kan vara stillsam eller livlig och 
knyter samman layouten. Att avvika från mönstret är viktigt för att undvika monotoni. 
Detta kan till exempel göras genom kontrastverkan, till exempel genom att spegelvända 
bildplaceringen i någon artikel, och då bidrar själva kontrastprincipen till rytmen.�� 

2.3.5.6 Samstämmighet
När designelementen passar ihop och samverkar känns layouten enhetlig och samstäm-
mig. Det gäller alltså att vara strukturerad och se till att ordning och reda råder samtidigt 
som det är viktigt att bryta mönster för att layouten inte ska stagnera.�� Jämför detta 
med att klä sig i olika färger och mönster och till detta matcha accessoarer. Om färgerna 
samstämmer kan det främja användningen av stilbrott i andra avseenden. 

2.3.6 Läsbarhet och typografi
Ett antal samstämda psykologiska delar styr den komplicerade process som utgör läsan-
det. Ögat måste se ordet, röra sig över det och sedan skicka signaler till hjärnan som ska 
tolka både innebörd och sammanhang i det lästa ordet. Sammanhanget är viktigt för att 
efterföljande ord ska bli begripliga och hela texten ska kunna läsas. Blicken rör sig mellan 
fixeringspunkter över orden och hjälper hjärnan att ta in hela ord på en gång. Det är bara 
om ordet är sedan tidigare okänt som det läses bokstav för bokstav.�0

En bra typografisk lösning (tillsammans med rätt typ av papper) är ett måste för att 
underlätta för läsaren. Det är ett arbete att läsa och inför längre textstycken tvekar de 
flesta på grund av motståndet det utgör. Typografin ska minimera ansträngningen som 
krävs för att tillgodogöra sig texten.��

Det är viktigt att raderna inte är för långa. Läsrytmen blir bekväm om radlängden 
inte är kortare än 35-45 tecken eller längre än 55-65 tecken, rekommenderar Christer 
Hellmark.��

��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign
��. Ibid.
��. Cullen K., (�00�), Layout Workbook: A Real-World Guide to Building Pages in Graphic Design
��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign 
��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign
�0. Hallberg Å., (����), Typografin och läsprocessen
��. Koblanck H., (�00�), Typografi, bild och grafisk design
��. Hellmark C., (�00�) Typografisk Handbok
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En ojämn högerkant kan vara förvirrande eftersom vår läsriktning går från vänster till 
höger. För att råda bot på detta kan texten marginaljusteras vilket gör att både vän-
sterkant och högerkant är jämna. Detta uppnås genom att ordmellanrummen varieras 
mellan ett maximalt och ett minimalt värde. Vid korta rader kan denna typ av sättning 
bli gluggig och istället försvåras läsningen och då kan det vara bättre att välja att vän-
sterjustera texten.�� 

Enstaka ord eller rubriker kan anta en annan placering om det är nödvändigt, så länge 
det finns naturliga referenspunkter för ögat. Till exempel så kan en rubrik centreras eller 
högerställas om textmassan är marginaljusterad eftersom det då finns en naturlig höger-
kant att ha som utgångspunkt.�� 

Teckensnittet och textens storlek kombinerat med radavståndet är till stor del avgö-
rande för en lång textmassa. Storleken på bokstäverna mäts i punkter och det normala 
för löpande text i böcker är text satt i 10-12 punkters grad. Detta är ett riktvärde för 
vuxna med normal syn. Tidningar och tidskrifter sätts normalt med något mindre grad: 
7-9 punkter. Avståndet mellan raderna får inte vara för stort då ögat tappar den naturliga 
kopplingen till nästa rad vid ett radbyte. Inte heller kan det vara för trångt mellan rader-
na eftersom orden då riskerar att krocka med varandra och tränga in i synfältet uppifrån 
eller nerifrån. Ett vanligt radavstånd för brödtext är 10/12, det vill säga en teckenstorlek 
(grad) på 10 punkter tillsammans med ett radavstånd på 12 punkter.��

Olika teckensnitt är olika lättlästa eftersom formen på tecknen hjälper ögat att se ord-
bilden. Antikvan, som har fötter, låter ögat följa baslinjen lättare och därför används den 
hellre i brödtext än linjären. I små grader är dock linjären att föredra eftersom antikvans 
seriffer och hårstreck kan bli otydliga. Gemena bokstäver är lättare att läsa eftersom de 
ger en varierad ordbild till skillnad från versaler som alla har samma höjd.��

Mellanrummen mellan tecknen kan också bidra till ett bättre läsflöde. Att spärra 
texten betyder att teckenmellanrummen generellt ökas så att texten blir ljusare och detta 
görs framförallt med versal text. Mellanrummen för versaler är från början anpassade för 
att versalen ska fungera som begynnelsebokstav och därför kan spärrningen behövas om 
hela ordet ska utgöras av versaler. Knipning är när avståndet mellan bokstäverna istället 
krymps lika mycket. Justering av avståndet mellan enskilda bokstäver kallas för kerning 
och detta kan vara nödvändigt i rubriker, logotyper eller magasintitlar för att ordet ska 
se enhetligt ut.��

2.4 Frame
Luften är det naturligaste elementet i en layout eftersom det redan finns där innan. 
Vartefter designprocessen fortskrider tas delar av luften bort och ersätts med text och 
bild. 

2.4.1 Marginaler och vitrum
Vikten av marginaler kan inte överdrivas. De definierar utrymmen, drar gränser och 
fungerar som struktur för de olika elementen på sidan. Rubriker, text, bild, illustrationer 
och kolumner får inte krocka med varandra och slåss om varandras utrymme. Ryan & 
Conover jämför en layout utan genomtänkta marginaler med en motorväg utan vare sig 
mittstreck eller filer. Marginalerna hjälper ögat att styra synen efter vårt läsmönster.�� 
Precis som vi måste ha luft för att andas måste texten ha luft för att kunna läsas.

Mera kreativt kan vitrummet ses som ett sätt att rama in och presentera innehållet på 

��. Ibid.
��. Ibid.
��. Ibid.
��. Ibid.
��. Ibid
��. Ryan W., Conover T., (�00�), Graphic communications today
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sidan. Det handlar inte om att fylla ut en tom yta utan att använda ytan för att skapa 
balans och en bekväm atmosfär. Det vita utrymmet kan skapa känslor och stämningar 
och styra magasinets image. En välfylld sida ger ofta ett billigare och kommersiellare 
intryck än en komposition med mer vitrum. I en symmetrisk layout fungerar vitrum-
met passivt och upplevs som stillastående, medan det i en asymmetrisk layout bidrar till 
kompositionen mer aktivt.��

3. Färgpsykologi

Hur vi uppfattar färg påverkas av vårt undermedvetna genom inlärda värderingar. Ett 
färgstimuli kan utlösa en reaktion med påföljande tolkning på olika sätt i en människas 
hjärna. En sådan psykologisk påverkan har det vi kallar referensfärger och detta innebär 
att betraktaren gör ett omedvetet antagande om vad färgen i fråga står för. Ett hav kan 
till exempel anta många olika färger, allt ifrån grönt till ogenomträngligt svart, men dess 
referensfärg är blått. Alla vet att en apelsin är orange medan den i själva verket kan skifta 
kraftigt mellan gula och orange nyanser.�0 

Hjärnan har ett behov att av förenkla det vi ser eftersom vi annars skulle drunkna i 
synintryck av minimala nyansskillnader. När vi ser apelsinen i morgonljuset som faller 
genom fönstret upplever vi den lika orange som senare på kvällen i skenet av kökslam-
pan. Detta är egentligen inte verkligheten, men referensbilden som är lagrad i minnet 
överskriver annan information. Denna typ av upplevelse kallas färgkonstans och det är 
ett sätt för medvetandet att organisera omgivningen. För att kunna leva bekvämt i en 
värld av färg kategoriseras färger till grupper i hjärnan. Detta sker också i situationer där 
synintryck av många olika nyanser av samma färg kommer samtidigt till hjärnan. Om du 
exempelvis föreställer dig ett helvitt kök får kylskåp, luckor, bänkar och fönsterkarmar 
alla samma vita färg i ditt huvud. Detta är din mentala, förinställda uppfattning om 
”vitt” och resultatet av din hjärnas kategorisering av vita synintryck.�� 

Det pratas ofta om vikten av nyanser i grafisk formgivning och många logotyper och 
trycksaker har noggrant utvalda pantonfärger för att säkerställa träffsäkerheten vid varje 
enskild tryckning. Emellertid säger Lisa Larsson vid Eurowell att hon i sitt arbete hante-
rar material till Coca-Cola från många olika framställare och att CMYK-blandningen till 
den välkända röda Coca-Cola-färgen kan skifta stort beroende på var i världen originalet 
kommer ifrån.�� Nu är visserligen Coca Cola ett av världens mest inarbetade företag och 
därför inte lika känsliga för människors nyansuppfattning. De flesta har en mental refe-
rens av deras profilfärg och därför spelar dessa variationen mindre roll för igenkännande 
och företagsuppfattning. 

Mitthjärnan styr kroppens inre miljö och ljusupplevelser som överförs hit fungerar som 
biologiska stimuli på det centrala nervsystemet. Här kontrolleras sådant som blodtryck, 
kroppstemperatur och körtlarna som avger hormoner i kroppen. När hjärnan utsätts för 
stimuli av till exempel tankar, mentala bilder och ljus – alltså färg – triggas utsöndrandet 
av hormoner vilket innebär att färger inverkar på våra starkaste mänskliga behov såsom 
hunger, törst, trygghetsönskan, sex, stress och så vidare. Den omedelbara responsen på 
hormonet liknar en kick som får kroppen att ta ställning till lämplig motreaktion, jämför 
adrenalinkick vid farofylld situation. Eftersom färger har effekt på kroppens hormonba-
lans kan vi anta att de också påverkar beteende vid reaktion på hormonförändringar. En 
��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign
�0. Holtzschue L., (�00�), Understanding color
��. Ibid.
��. Larsson L., (0�0���), Eurowell
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designer kan styra typen av beteende genom att utsätta betraktaren för olika intensitet 
av färgupplevelser. Färg kan användas för att dra till sig uppmärksamhet eller ställa in 
humör och därmed kan det anses som ett kraftfullt verktyg för en grafisk designer.�� 

Ämnesområdet färgpsykologi är dock betydligt djupare och mer komplext än så 
här, varför det är svårt att använda sig av som kontrollerat instrument. Människan 
har till exempel också inlärda associationer av färger sedan barnsben och detta 
innebär att alla individer reagerar olika på de gensvar som ett stimuli ger. Till 
detta kommer även forskningen om hjärnan i sig själv, vilken är en långt 
ifrån färdigställd vetenskap. 

3.1 Mahnkes färgupplevelsepyramid
Upplevelsen av färg har beskrivits i en teori av Frank Mahnke som 
en pyramid med sex responsnivåer. Att se en färg är en långt mer 
komplicerad process än den optiska perceptionen av ett sti-
muli och den resulterande retningen av receptorer i hjärnan. 
Färgupplevelsen påverkar psyket på många olika sätt, både 
medvetet och omedvetet. Mahnkes pyramid delar in 
färgupplevelsen i sex nivåer av korrelerande påverkans-
faktorer. I basen av pyramiden finns de ofrånkom-
liga biologiska reaktionerna på färgstimuli (Biological 
reactions to a color stimulus) följt av den andra nivån som behandlar det för människan 
sammanhängande omedvetna (Collective Unconscious). I den tredje nivån finns medve-
ten symbolism och associationer (Conscious Symbolism – Associations) och i den fjärde 
kulturellt inflytande (Cultural Influences and Mannerisms). Den femte nivån handlar 
om trender (Influence of Trends, Fashions, Styles), och i den översta och sista kommer 
den personliga inställningen (Personal Relationship). De sex nivåerna interagerar med 
varandra i färgupplevelsen men den översta, den personliga inställningen till färg, är 
alltid sammanlänkad med alla de andra faktorerna.��

3.1.1 Biologiska reaktioner
En del av solens strålar kommer till jorden som synligt ljus och vi vet att ljus är färg. 
Färg har många biologiska funktioner i naturen. Det naturliga urvalet har sett till att 
varje växt har rätt form och färg för att attrahera insekter och fåglar som sprider dess frön 
vidare för fortplantning. Färger är signaler i naturen som hjälper oss att tolka och förstå 
omgivningen för att kunna överleva. De visar när bär är mogna, hjälper utsatta djur att 
kamouflera sig, varnar för giftighet, talar om när parning ger resultat och så vidare. Våra 
reaktioner på det biologiska stadiet är medfödda och går inte att påverka med medvetna 
åsikter, även om vi tänkande känner starkare för vissa färger än andra.�� 

3.1.2 Kollektivt omedvetna reaktioner
Ovanpå denna bas av biologiskt betingade reaktionen ligger en annan nivå som inte hel-
ler kontrolleras av medvetna tankar. Nedärvda minnen från mänsklighetens historia gör 
sig påminda mestadels som mönster och reflexer för att lättare kunna sortera data och 
hantera omvärlden. Ett spädbarn associerar ett människoansikte med två intilliggande 
mörka prickar redan från födseln med hjälp av dessa nedärvda och i hjärnan ingraverade 
minnen. Det är möjligt att dessa minnen även innehåller referenser till betydelsen av 

��. Holtzschue L., (�00�), Understanding color
��. Mahnke F., (����), Color, environment, and human response
��. Ibid

Figur 1. The "Color Experience 
Pyramid"54
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vissa färger som upplevts på samma sätt under tusentals år.�� 

3.1.3 Medveten symbolism – Associationer
Den tredje nivån i Mahnkes pyramid handlar om symbolism och associationer på ett 
mer medvetet plan. Här talar vi om sådant som är universellt och som tolkas relativt 
lika över hela världen, oberoende av kultur. Himlen är blå, naturen är grön och revolu-
tionen är röd. Färgsymbolism har använts flitigt genom historien i olika områden, till 
exempel inom sjukvård och vetenskap, och färgassociationer är viktiga faktorer för att 
tolka omgivningen. Inom arkitekturen är färgernas förmåga att associeras med humör 
viktigt eftersom det kan avgöra om en yta uppfattas som varm, kall, smutsig, dyr, billig, 
harmonisk och så vidare.�� 

3.1.4 Kulturella beteenden och sedvänjor
Olika kulturer och grupper, ända ner på regional nivå, använder sig av färger som sym-
boler och karaktäristika. Associationer och tolkningar kan vara olika och detta är något 
designern måste ha i åtanke. Symbolism och färgkoder används ofta inom religion och 
politiska rörelser, något som kan röra upp starka känslor. På den kinesiska kejsartiden 
representerades kejsarfamiljen av gult som är solens färg. Om en vanlig civil bar något 
gult blev han eller hon genast avrättad. Inom den islamska kulturen anses profeten 
Muhammed ha en grön mantel och därmed står grönt för hopp och seger. Här i Sverige 
är det kutym att brudklänningen är vit medan denna färg i Kina används på begrav-
ningar. Många av dessa associationer är relativt moderna men vissa kommer från det 
förflutna och används fortfarande. Judas avbildades ofta i gul mantel och gul har ansetts 
vara sveket och feghetens färg. Metaforen har tagit sig in i det engelska språket och 
används i form av ordet ”yellow”.��

3.1.5 Påverkan från trender, mode och stil
Färgsättning påverkas i allra högsta grad av trender och inom modevärlden ändras 
”innefärgerna” åtminstone årligen, om inte till och med säsongsvis. Lite långsammare 
tempo har trendsvängningarna inom inredning och arkitektur där möbler och tapeter 
har större livslängd än kläder. Trendsvängningarna är nödvändiga för att fånga tidsan-
dan, motverka uttråkning och, framför allt, öka försäljning av varor. Beroende på vad 
färgens signaler har för syfte, bör designern vara försiktig med att följa alla trender till 
det yttersta. När grått och lila är en modern färgkombination bör detta kanske ändå inte 
följa med in i psykologens rumsinredning eller in i restaurangens lokaler. Oftast pendlar 
trendfärgerna mellan extremer i ganska stora cykler medan de inre nyanserna varierar 
med kortare intervall. Milda färger och klara, uttrycksfulla färger turas om att dominera 
i modet. Dagens kostymer och kläder för människor i högre ställning är ofta diskreta 
och färglösa, gärna i beige, linne eller marinblått. Detta kan till viss del spåras tillbaka 
till den franska revolutionen då adel och högstånd med dyra, färgade kläder halshöggs. 
Det blev förenat med livsfara att bära färgglada kläder eftersom det hittills hade varit ett 
tecken på rikedom och makt.�� 

3.1.6 Personlig inställning till färg
Vår personliga inställning till färger speglar individuellt tycke och smak. Att försöka 
utreda varför en person älskar rött och avskyr grönt är i princip omöjligt. Som sagts tidi-

��. Mahnke F., (����), Color, environment, and human response 
��. Ibid.
��. Ibid.
��. Ibid.
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gare bygger den personliga uppfattningen på hela pyramiden och en samverkan mellan 
alla de föregående nivåerna, medvetna som undermedvetna.�0 

Sammanfattningsvis går ingen opåverkad av färgerna i omgivningen. De första reak-
tionerna på en färg är instinktiv, genetiskt betingad och påverkad av arv. Denna första 
reaktion är helt omedveten. Ovanpå den instinktiva grunden ligger många påbyggda 
värderingar som sträcker sig från långt innan vår egen tid till dagens modefärger. Hur vi 
som individer reagerar på färgstimuli är en blandning av urgammal, instinktiv respons 
och social påverkan som kan innehålla allt från sekel av kulturhistoria till dagens Tv-
reklam.�� 

3.2 Färgvalet
Att arbeta med färger är en fråga om sunt förnuft även om psykologiska påverkningar 
kan vara värda att beakta. Det finns många studier och undersökningar som indikerar att 
olika färger förknippas med olika känslomässiga saker men det är svårt att vetenskapligt 
belägga dessa sammankopplingar. Här nedan följer en lista på vedertagna associatio-
ner:��

Röd:
Hetta, blod, passion, farligt, stopp!, impulsivitet, aggression, revolution, aktiv, kärleks-
full, råhet, fattigdom, aptit, rörelse

Rosa:
Sensuell, flickaktig, kött (?)

Gul:
Energisk, fertilitet, optimistisk, gladlynt, sol, aktiv, stimulerande, minnesvärd, intellek-
tuell, Var försiktig!, feghet.

Blå:
Lugn, lojal, kylig, fredlig, rättvisa, hygienisk, avståndstagande, konservativ, avslapp-
nande, spirituell, vatten, utsökt, pålitlig, fridfull, klar, behärskad.

Mörkblå:
Romantiskt, månsken, storm, modlöshet

Grön:
Naturlig, fertil, vilosam, lugn, fräsch, ekonomiskt, hälsa, avund, ungdomlighet, rike-
dom, Kör på!, sjukdom, försämring

Khaki:
Militär, krig, dyster, trist

Orange:
Varm, höst, mjuk, informellt, mogen (ätbar), vis, Det har du råd med!

�0. Mahnke F., (����), Color, environment, and human response
��. Björkander E., Larsson K., (0�0���), Färg & Form
��. White J., (�00�), Editing by design
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Brun: 
Jord, mogen (vuxen), pålitlig, skördeklar, envis, hård, plikttrogen, orubblig, snål

Sepia:
Gammaldags, bleknad, gammal

Lila:
Kunglighet, makt, lyx, kyrklig, pompös, ceremoni, ytlighet, nostalgi, sorg, begravning

Vit:
Renhet, sanning, oskuld, pålitlighet, enkel, ärlig, kall, äkthet

Grå:
Neutral, säkerhet, stabilitet, framgång, gammal, trygg, diskret, välbärgad, överflöd

Svart:
Auktoritet, respekt, nutid, praktisk, makt, styrka, mörk, döden, förtvivlan, ondska, 
tomhet

Guld:
Solig, majestätisk, rik, visdom, ära

4. Redesign

Man bör utvärdera och göra en större översyn av sitt magasin ungefär vart femte år. I 
dagens läge är situationen en aning skarpare då konkurrensen hårdnar för varje dag och 
många tidningar är ständigt på sin vakt för att inte bli omsprungna. Det redesignas som 
aldrig förr och antalet omformningar är antagligen lika högt som antalet nya titlar på 
marknaden. Även om tidningen fungerar bra och läsarna inte klagar så bör beredskapen 
för förändring ständigt finnas för att tidningen ska ligga steget före läsarna och inte 
tvärtom. För täta justeringar i formen är inte bra eftersom detta kan vara en fara för 
magasinets identitet och varumärke. En generell åsikt är att den grafiska formen bör 
hålla i minst två år innan man gör en översyn.�� 

Magasinen är tvungna att anpassa sig efter läsarnas skiftande krav och förutsättningar. 
Redesign handlar om att skapa både tidlöshet och tidsenlighet, sida vid sida. Tidlöshet 
stärker varumärket och igenkänningen samtidigt som tidsenligheten gör att magasinet 
känns aktuellt i fråga om tidsanda och samhälleliga skiftningar i trender och livsstil. Syftet 
med den nya formen kan variera och därav följer även graden av redesign. Vissa magasin 
kanske bara vill göra små justeringar som är knappt märkbara för läsaren, medan andra 
tidningar kanske siktar på helt andra nivåer av stilförändring. Skäl till en ny form kan till 
exempel vara att magasinet går dåligt, man vill vinna nya läsare, tidningen vill ändra sin 
målgrupp, ett behov av att stärka sin position på marknaden eller helt enkelt att formen 
har gått i stå och redaktionen vill pocka på uppmärksamhet i marknadsföringssyfte. 
Läsarna får gärna märka att något har hänt men de behöver inte kunna avgöra exakt vad 
det är. Så länge den nya formen gynnar magasinets funktion och läsarna inte sviker har 
redesignen oftast en positiv effekt på både magasinet och dess redaktion.�� 

��. Jais-Nielsen E., (�00�), Tidskriftsdesign 
��. Ibid.
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5. Material och metod

För att göra redesignen av Vagabonds guidebok har de tre vanligaste reseguiderna i 
svenska bokhandlar samt Vagabonds egen befintliga guidebok över Istanbul analyserats. 
Vagabonds uttrycker en önskan att guideboken ska följa magasinet bättre och därför har 
författaren också valt att studera deras nyligen omformade magasin. Därefter presenteras 
redesignen av den nya guideboken.

5.1 Analys av andra guideböcker på marknaden
För att få en tydligare bild av guideböckerna på marknaden har "Första klass", 
"Berlitz" och "Lonely Planet" valts ut som representanter för analysen. (Se bilaga H) 
Guideböckerna har studerats i fråga om format och pappersval, typografi, bildanvänd-
ning, struktur, layout och färgkoder. Intrycken från analyserna har tillsammans med de 
teoretiska studierna legat till grund för tankarna vid redesignen.

5.1.1 Första klass
Exemplaret som analyserats handlar om Rom och är utgiven 2006 av Streiffert 
förlag i Stockholm. Den är tryckt i Kina i fyrfärg och innehåller 448 sidor.��  
Pris på adlibris.se: 214 kr

5.1.1.1 Format och pappersval
Format: 

125*215 mm (Pärmen är 4 mm bredare och 2+2 mm högre)
Papper: 

Inlaga: Ett bestruket, lätt glansigt papper. Ca 100-115g.
Omslag: Laminerad kartong.

Papperet är väl anpassat för bokens många vackra bilder. Även texten känns behaglig 
för ögat, kanske beroende på att boken effektivt undviker stora textmassor. Omslaget är 
styvt och har utvik både fram och bak. 

5.1.1.2 Typografi
Rubriker: Garamond light till huvudrubriker och Frutiger bold till mellanrubriker
Brödtext: Garamond light
Bildtext: Frutiger Bold

Brödtexten är satt i 9 punkter och texten är inte marginaljusterad. Ingresserna håller 
något större grad och är ibland marginaljusterade, ofta runt en frilagd bild.

5.1.1.3 Bilder
Bilderna används kreativt i guiden; de är många, färgglada och med varierande storlek 
och placering. De flesta föreställer arkitektur, konstföremål, statyer, ruiner, och andra 
historiska föremål. Landskapsbilder är mindre vanligt och (levande) människor före-
kommer mycket sällan. Precis som i Berlitz reseguide (se avsnitt 5.1.2) saknas interaktion 
med personer på bilderna men av någon anledning upplevs det inte som tråkigt eller 
avskräckande här. Man arbetar mycket med frilagda bilder och grafiska skisser över 
ytor, rum och byggnader. Utfallande bilder används i avsnittsingångarna och de är då 
helsidesbilder på vänster sida. De tredimensionella illustrationerna påminner mycket om 
nyhetsgrafik och de är väl genomarbetade och detaljrika. 

��. Första klass reseguider, (�00�), Rom 

Figur 2. Första klass reseguider, 
Omslag och uppslag
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5.1.1.4 Struktur/Kapitel
Första klass reseguide har en komplicerad men genomtänkt struktur som kan liknas med 
en tratt-modell. Den börjar med att placera Rom på kartan, går vidare med att beskriva 
område för område och mynnar ut i detaljinformation och tips för resenären.

Kapitelindelningen ser ut som följer:
Rom presenteras
Rom område för område
(Sevärdheter)
Tips för resenären
(Övernattning, restauranger, nöjen, marknader osv.)
Viktigt att veta
(Praktisk information, transporter, kartor, parlör osv.)

Trots mycket information och en invecklad struktur fungerar upplägget väldigt bra. 
Det märks att guiden är genomarbetad och det är uppåt ett 80-tal personer inblandade 
i produktionen. Första uppslaget efter innehållsförteckningen är en ”guide till guiden”, 
med illustrerade beskrivningar om färgkoder, symboler och informationsupplägg.

5.1.1.5 Färgkoder och symboler
Omslagets utvikningar har färgförklaringar och symbolförklaringar, vilket gör att dessa 
är tydliga och lätta att hitta. Det råder aldrig någon tvekan om vad något betyder. Roms 
olika områden är färgkodade och dessa är de som beskrivs på omslagets utvik. De övriga 
kapitlen använder också färger för att särskilja sina avsnitt men dessa finns inte att hitta 
i någon förteckning. Färgerna är inte unika för varje avsnitt utan olika områden kan ha 
samma färg men de kommer aldrig direkt efter varandra.

5.1.1.6 Layout
I guiden varvas text, bild och övrig grafik friskt. I grunden ser det ut att ligga ett tre-
spaltssystem där text och bild flödar på ett ganska liknande sätt. Bilderna är ofta lika 
breda som texten och ligger i spalten men ibland sträcker de sig över två spalter, längst 
ner eller längst upp på sidan. De stora, detaljerade illustrationerna placeras ganska 
genomgående mitt över uppslaget med resterande innehåll flödande runt om i sitt tre-
spaltssystem. Detta fungerar relativt bra utan att bli för rörigt. 

Färgmarkeringarna för Roms områden ligger längst upp i ytterkanten på sidan och 
är halvrunda. Till resterande kapitel följer färgen hela ytterkanten och i vissa fall är även 
hela sidorna i en annan nyans. Omslaget har bilder både fram och bak tillsammans med 
puffar och renommécitat.

5.1.1.7 Användbara fördelar
Symbol och färgförklaringar på utviken är bra och ger hela boken en överskådlighet. Det 
lite större formatet gör att den känns gedigen och trovärdig men det är kanske inte helt 
optimalt för att ha med på resan. 

5.1.2 Berlitz
Exemplaret som analyserats handlar om Dublin och är utgiven 2005 av Wahlström & 
Widstrand bokförlag. Den är tryckt hos Fälth & Hässler i fyrfärg och innehåller 144 sidor.��  
Pris på adlibris.se: 90 kr.

��. Berlitz reseguide, (�00�), Dublin

•
•

•

•

Figur 3. Berlitz reseguide, 
omslag
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5.1.2.1 Format och pappersval
Format: 

105*143 mm (Pärmen: 108*143mm)
Papper: 

Inlaga: 115 g Silverblade Art
Omslag: 240 gram Invercote Creato glättat

Silverblade Art är ett papper med mycket glans, vilket i och för sig är fördelaktigt för 
bildkvaliteten men detta gör att texten känns aningen jobbig att läsa.

Omslaget är väldigt styvt och känns nästan som en pärm. Det har utvik med kartor 
både i framkant och i bakkant.

5.1.2.2 Typografi
Rubrik: Optima
Brödtext: Times
Bildtext: Helvetica Neue

Brödtexten är satt i ganska stor grad och texten är marginaljusterad. Huvudrubriker är 
versaler och vissa är understrukna.

5.1.2.3 Bilder
I guiden används genomgående färgbilder. De flesta föreställer arkitektur eller landskap 
i relativt stillastående miljöer. Människor på bilderna är sällsynt och endast i enstaka fall 
förekommer bilder där läsaren får ögonkontakt. Av bokens 74 bilder återger 60 stycken 
döda ting som till exempel kyrkor, gathörn, fasader och konstföremål. På 17 bilder finns 
människor närvarande, men endast på tre av dem är personer motivet och interagerar 
med läsaren. Omslagsbilden föreställer en dörr och på baksidan finns ingen bild alls.

5.1.2.4 Struktur/Kapitel
Boken är indelad i 7 kapitel:

Om Dublin och dess invånare
Kort historik
Sevärdheter
Förströelser
Äta ute
Praktiska restips
Hotell och restauranger

Varje kapitel är i sin tur indelat i ett antal avsnitt på ett högst rörigt sätt. Det är 
svårt att finna ett sammanhang i rubrikerna trots att det förmodligen är meningen att 
ytterligare kopplingar ska finnas i vinjetter längst upp på sidorna. De fem första kapitlen 
bygger på berättande text medan de två sista är konkreta råd och adresser.

5.1.2.5 Färgkoder och symboler
De sju kapitlen och registret är markerade med en varsin färg. Färgerna som används är 
milda och diskreta nyanser av: lila, grön, blå, gul, rosa, grå och två nyanser av orange. 
Vinjetter och faktarutor är placerade i tonplattor av respektive kapitels kulör, förutom i 
de två sista kapitlen som istället är tryckta på gult och blått papper. I det sista kapitlet, 
som tryckts på gult papper, används omotiverat den orange färgen från förströelse-kapit-
let i en faktaruta. 

•
•
•
•
•
•
•

Figur 4. Berlitz reseguide, 
uppslag
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Här och var i marginalerna finns pilar som pekar in mot texten och efter lite letande 
framgår det att dessa markerar saker som redaktionen rekommenderar. Vid hotellen och 
restaurangerna i det sista kapitlet finns klövertecken som markerar prisklass från 1-5.

5.1.2.6 Layout
Layouten består av fyra element: text, bild, faktaruta och vinjett. Texten löper i en bred 
spalt genom hela boken. Bilderna är ofta utfallande och ibland insprängda i textspalten. 
Bildtexten är större än brödtexten och linjerar med spaltmarginalen vilket resulterar i 
att den ibland ser ut att vara centrerad under eller över bilden, beroende på om bilden 
är placerad överst eller underst på sidan. Faktarutorna kan vara placerade antingen 
insprängda i texten med halva spaltens bredd, eller överst/underst på sidan i full spalt-
bredd. Ibland har de en tunn ram och ibland inte. Vinjetten är placerad i sidornas topp 
med huvudrubrik på den vänstra sidan och underrubrik på den högra. Sidnumreringen 
finns också här. Layouten ser ut att följa ett enkelt mönster men är väldigt förvirrande 
då det inte finns någon tydlig hierarki mellan textelementen. Vinjetternas underrubriker 
återfinns inte alltid på den tillhörande sidan och ögat har svårt att följa texten på ett 
bekvämt sätt.

5.1.2.7 Användbara fördelar
Berlitz guide har inga fyndiga lösningar som är värda att ta upp.

5.1.3 Lonely Planet
Lonely planets guideboksserie är en av de största på den svenska marknaden trots att 
den inte finns i svensk översättning utan endast ges ut på engelska. Exemplaret som 
analyserats handlar om Wien och är utgiven 2004 av Lonely Planet publications som 
har sitt huvudkontor i Australien. Liksom Första klass är denna bok tryckt i Kina 
och den innehåller 250 sidor. Guiden är tryckt i svart med en blå dekorfärg och 
den har två färgblock, ett på 8 sidor mitt i boken och ett på 16 sidor längst bak.��  
Pris på adlibris.se: 181 kr

5.1.3.1 Format och pappersval
Format: 

127*192mm
Papper:

Inlaga: Ett tunt, lättbestruket, matt papper med tillsynes hög vithet. Ca 70-80g.
Omslag: Laminerad kartong

Papperet lämpar sig relativt väl för text även om teckensnittet utan seriffer är en aning 
svårläst mot den vita ytan. De svart/vita bilderna kommer till sin rätt och framhävs 
fint. 

5.1.3.2 Typografi
Rubriker: LPP Myriad 
Brödtext: LPP Minion 
Symboler: LPP Icons 

Lonely planet har sina egna modifikationer på de vanliga typsnitten Myriad och Minion. 
Brödtexten är satt i 9 eller 10 punkter och är marginaljusterad. 

��. Bedford N., (�00�), Vienna

Figur 5. Lonely Planets guide-
bok, omslag och uppslag
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5.1.3.3 Bilder
Det används inte mycket bilder i denna guidebok men de som finns har god tryckkva-
litet. De flesta föreställer husfasader och andra stillastående objekt och precis som i de 
andra analyserade guiderna saknas bilder med människor på. I bildblocket som är i färg 
visas storslagna vyer blandat med stadsbilder och aktivitet. Ett par kartillustrationer finns 
också med detaljer i dekorfärg men annars framstår guiden som bildlös.

5.1.3.4 Struktur/Kapitel
Boken innehåller 16 kapitelrubriker och dessa inleds med en introduktion till staden. 
Därefter följer på ett traditionellt sätt: konst, arkitektur, historia, mat, underhållning, 
shopping, hotell och så vidare. Ett spännande angreppssätt är att staden inledningsvis 
presenteras utefter en månadskalender som talar om vad som händer i Wien under 
året.

5.1.3.5 Färgkoder och symboler.
Lonely planets guidebok har en symbolförklaring direkt på insidan av omslaget och den 
beskriver klassiska symboler som till exempel telefon, öppettider och post. Färgmässigt 
används den enda dekorfärgen genom sin placering för att visa kapiteltillhörighet. 
Sidkanterna markeras med en blå tonplatta som ligger i olika höjd beroende på var 
läsaren befinner sig i bokens struktur. 

5.1.3.6 Layout
Guiden har en strikt och uppstaplad layout med lågt tempo. Textmassorna är ofta långa 
och kompakta utan tillhörande bild. Boken är dock full av konkreta exempel på inrätt-
ningar att besöka och dessa listas tydligt i samband med inledningstexten. I denna bok är 
det ordning och reda som gäller och det fyller sin funktion. Dock lovar det färggranna, 
spännande omslaget en helt annan sak än vad som återfinns i inlagan.

5.1.3.7 Användbara fördelar
Längst bak finns 12 blanka sidor för egna anteckningar och detta är en praktiskt fördel.
Snabbfaktan på insidan av omslaget innehåller telefonnummer, fraser, valuta, dricksråd, 
temperaturer och annat för den som inte vill leta igenom kapitlen efter snabba svar.

5.2 Analys av Vagabonds cityguide över Istanbul
Redesignen har sin utgångspunkt i guiden över Istanbul. Den är utgiven 2005 
av Vagabond media AB som idag är ett fristående dotterbolag till Egmont för-
lag. Guiden är tryckt av svenska tryckcentralen i Avesta och består av inlaga i 
svart/vitt med färgblock längst fram och längst bak. Den består av 200 sidor.��  
Pris på adlibris.se: 129 kr

5.2.1 Format och pappersval
Format: 

109*180 mm 
Papper:�� 

Inlaga: Inlaga 70g Munken Print White, 7:63:-/kg
Färgblock: 90g G-Print, 12:-/kg
Omslag: 210g Galleri Image, 13:10:-/kg

��. Persson M., (�00�), Istanbul: en guidebok
��. Malmberg L., (0�0���-0�0���), Svenska Tryckcentralen, Avesta 
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Omslaget är mindre styvt än övriga analyserade guideböcker och har mer av en ”pocket-
känsla”. Detta är nödvändigtvis inte negativt utan bidrar snarare till bokens image som 
reseguide istället för något som pryder bokhyllan. Omslaget är dessutom mattlaminerat 
vilket skänker en skön känsla.

G-print till färgblocket är ett bra val och framhäver både bilder och text utan att vara 
för glansigt. Inlagans papper är till för att återge text och till detta ändamål är det väl 
anpassat då det är obestruket och lätt gultonat.

5.2.2 Typografi
Färgblock:

Rubriker: Gotham
Bröd: Indigo och Gotham
Referensext: Gotham
Vinjett: The Sans

Inlaga:
Rubrik: Gotham, The Sans
Brödtext: Indigo
Bildtext: Används ej

Vagabonds guidebok använder flera olika teckensnitt. I rubrikerna återfinns mest 
Gotham men även The Sans används i texten om rubrikerna är små eller om det handlar 
om fet text. Brödtexten är satt i 8 punkter och är marginaljusterad. 

5.2.3 Bilder
I början och i slutet ligger färgblock där bilderna är många och färgglada. Vagabond 
använder fler aktiva bilder än sina gelikar och betydigt fler människor är avbildade 
även om det inte är på merparten av bilderna. Dessutom lockas guideboksläsaren av 
fantastiska matbilder vilket tyder på att Vagabond har tagit fasta på ett viktigt inslag i 
reskulturen och en bidragande orsak till varför människor reser. 

Bilderna i inlagan består av svart/vita helsidesbilder på vänster sida och dessa inleder 
nya kapitel. Eftersom pappret inte är anpassat för bildåtergivning blir dessa bilder platta 
och tråkiga och saknar annan funktion än utfyllnad.

5.2.4 Struktur/Kapitel
Det inledande färgblocket börjar med ett förord som sedan följs av författarens favoriter 
och tips om Istanbul. Därefter kommer ett resereportage som första kapitel i den svart-
vita inlagan. Efter det ser kapitelindelningen ut enligt följande:

Historia
Turkisk mat
Praktiska fakta
Istanbul bit för bit
Sevärdheter, europeiska Istanbul
Sevärdheter, asiatiska Istanbul
Sevärdheter, Bosporen
Museer
Prinsöarna
Istanbuls förorter
Stränder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Natur
Bo
Äta
Nattliv
Shopping
Information
Om författaren

Kapitlen är utformade i genomgående samma manér. För 200 sidor är detta förvånans-
värt många kapitelrubriker och viss information finns representerad på flera ställen, till 
exempel nämns Prinsöarna på tre olika ställen i boken. 

5.2.5 Färgkoder och symboler
Färgkoder används inte eftersom boken inte trycks i fyrfärg. Symbolerna är tydliga och 
används för att märka ut telefonnummer, adresser, E-mail, öppettider osv.

5.2.6 Layout
Det finns två typer av textarrangemang i boken: enspalt och tvåspalt. Brödtexten ligger 
genomgående i tvåspalt förutom i det allra första resereportaget. Här och var finns fak-
taboxar och i dessa ligger texten i en bred spalt. Alla bilder i inlagan är helsidesbilder på 
vänster sida. Färgblocket i början har en dynamisk och tilldragande layout med bilder 
i olika storlekar och placeringar. De överlappar varandra ibland men är aldrig utfal-
lande. Bilderna är beskrivande för småtexter med tillhörande hänvisningar till kapitel 
inuti boken. Innehållsförteckningen löper över tre sidor eftersom i princip varenda sida 
i boken finns beskriven här. Ett bildkollage på uppslaget innan har sidhänvisningar till 
vissa av kapitlen och detta är dekorativt men inte så funktionellt eftersom det saknar 
visuell koppling till texten i innehållsförteckningen.

5.2.7 Tryckfakta:
Upplaga:  5000 ex
Tryckmetod: Inlagan trycks i rulloffset i en tryckpress som kallas för Bokomat.
 Färgarken och omslaget trycks i arkoffset
Kostnader:  Totalkostnad för boken är 44750 kr.
 Omslag: 5700 kr
 Laminat omslag: 2000 kr
 Inlaga: 22050 kr
 Färgblock: 15000 kr 

5.2.8 Styrkor och svagheter
+

Omslagets papper och efterbehandling (mattlaminat)
Pappret i färgblocken
Många matbilder
Layout och upplägg i färgblocket

–
Ej fyrfärg
Opaciteten på inlagans papper är otillräcklig
Ibland lämnas sista sidan i kapitlet blank istället för att fyllas med en bild. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Detta kan ha trycktekniska orsaker – opaciteten igen.
För många kapitel, ibland upprepningar
En aning smalt format

5.3 Analys av Vagabond Resemagasin
Exemplaret som analyserats är första numret av den nya formen: Nummer 3, 2007. Det 
har 154 sidor och är ett jubileumsnummer.�0

5.3.1 Function
Vagabonds funktion är att informera om resande och platser i alla hörn av världen. 
Tidningen vill inspirera alla som reser och som drömmer om att resa och de vänder sig 
till privatresenärer i alla åldrar. Magasinet trycks hos VTT grafiska i Vimmerby.

5.3.2 Formula
Varje nummer av Vagabond innehåller reserelaterat material i form av reportage, kröni-
kor, nyheter, experttips och så vidare. Inte mindre är tre krönikor finns under rubriken 
"Alltid i Vagabond" och där finns också läsarbrev och "Fyra favoriter" som är utvalda 
godbitar ur redaktionens egna reseupplevelser. Innehållet består av allt från konkreta 
hotelltips till artiklar om resebranchens agerande i stora samhällsfrågor.

Det visuella språket i magasinet är färgsprakande och aktivt. Fotografierna visar vackra 
naturscener, levande människor, frestande matbilder och tempofyllda stadsmiljöer. De 
flesta stadsbilder är nattfotografier som bidrar till en känsla av fart och fläkt med mycket 
ljus och neon. Bildspråket är kraftigt, uttrycksfullt och man har verkligen lyckats när det 
gäller att skapa inspiration. En del illustrationer används men de är inte särskilt många. 
De flesta är kartbilder men en intressant detalj är vinjetten som faktiskt består av en 
illustration istället för en färgad tonplatta eller något annat som vanligen används.

En del roligare typografi finns men det är ändå ganska försiktigt. Det leks lite med 
färgad text och uppblåsta rubriker och en del text, rubriker och ingresser, är snedställda 
ála Tele 2. Det finns också ingresser i form av färgad text på svart tonplatta, oregelbundet 
placerad, som påminner om tejpremsor.

Mindre rubriker är ofta färgsatta och exempel på färger om används till detta är 
orange, röd, rosa, ljusblå, grön och brun. Nyanserna är milda och går bra ihop. Exempel 
på hur en färg ur introbilden plockas upp i textfärgen finns på flera ställen. Tonplattor 
används också och de är ofta mörkare med negativ text. Boxarna som används tenderar 
vara färgade och de toppas med rubrik i någon av de andra kulörerna i paletten.

5.3.3 Format
Magasinets fysiska format är ca 230 mm*290 mm. Pappret som används är i inlagan 
M bright semi matt 80 g, som är ett mattbestruket relativt vitt papper, och på omslaget 
Tom&Otto 200 g lackat. 

Vagabonds omslag har ett tydligt logotyphuvud med den vita logotypen i en röd 
tonplatta. Omslagsbilden är en natur-/stadsbild, gärna med vatten längst ned på sidan. 
Puffar i olika storlekar slåss om uppmärksamhet och överhuvudtaget utstrålar framsidan 
energi.

Tidningen håller ett högt tempo med bilder i olika storlekar, tonplattor, mycket 
information och mycket färg. Den är ganska klassiskt uppbyggd med nyheter och plock 
i början, reportage i mitten och mindre artiklar längst bak.

�0. Resetidningen Vagabond, (�00�), Nr �

•
•

Figur 6. Vagabond resemagasin, 
omslag och uppslag



Ingrid Larsdotter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av Vagabonds guideboksserie

29

Vagabond har hittat ett bekvämt läge mellan expressivt och kommunikativt form-
språk. Griden ser ut att vara fem-spalt åt det vertikala hållet men horisontellt är det 
svårare att avgöra. Layouten är varierad med stora och små bilder, ibland utfallande och 
ibland inte. Faktaboxar och tips finns här och där insprängda och dessa avviker i färg och 
sticker ut från texten, vilket innebär att textblocken blir lagom långa och bekväma att 
läsa. Magasinet utnyttjar kontrast, rytm, balans och samstämmighet på ett bra sätt.

I brödtexten används Minion och till rubriker har Vagabond sitt nya profiltypsnitt 
Belizio. I faktaboxarna används fortfarande Gotham som är det rubriktypsnitt magasinet 
bytte ut vid den nyligen gjorda redesignen.

5.3.4 Frame
Vagabond använder sitt vitrum på ett varierat sätt. I plocksidor, nyheter och övriga korta 
texter är sidorna ganska fyllda och ibland faller bilderna ut över marginalerna. I de långa 
reportagen finns också utfallande bilder, ofta längst upp på sidan, men texten har mer 
luft runt sig. Det relativt lilla ramverket bidrar till att tidningen känns mer lättillgänglig 
och kommersiell än exklusiv och dyr.

5.4 Redesign av Vagabonds cityguide för Istanbul
Som tidigare sagts är målet med den nya formen att få guideboken att följa magasinet 
bättre och denna grundtanke har fått genomsyra designens alla delar. Den nya guidebo-
ken är ett resemagasin i miniatyrvariant. Resultatet presenteras i form av 6 uppslag som 
representerar olika delar av guideboken; omslag, innehållsförteckning och två olika typer 
av kapitelingångar med påföljande uppslag.

Innan redesignen påbörjades vägdes informationen från analyserna och förstudien 
samman och några hållpunkter för förändringar bestämdes:

Fyrfärg
Pappersval i inlagan
Formatförändring
Användning av magasinets typografi
Medvetna bildval – aktiva bilder och innehållande rätt färger
Förenkling av kapitelstrukturen
Magasinartad layout

Guideboken är inte Vagabonds huvudsakliga fokus och därför görs den nuvarande så 
ekonomiskt återhållsamt som möjligt. Länge var tanken att projektet skulle gå vidare på 
den linjen och att ekonomin skulle få styra till stor del, men efter övervägande beslutades 
att redesignen skulle göras i fyrfärg. Ett visst ekonomiskt tänkande ligger ändå bakom 
många av valen i den nya formen.

5.4.1 Tillhandahållet material
Vid den inledande kontakten med Vagabonds AD, Angelica Zander��, fastställdes vilket 
material som var aktuellt för uppgiften. För att redesignen på ett bra sätt skulle kunna 
följa magasinets nya form har Angelica delat med sig av mallobjekt, formatmallar och 
färgscheman som hon utvecklat under sitt arbete. Originaldokumenten med texter och 
bilder från guideboksproduktionen har också funnits tillgängliga. 

��. Zander A., (0��00�-0�0�), AD Vagabond resemagasin 

•
•
•
•
•
•
•
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5.4.2 Den nya cityguiden

5.4.2.1 Format och pappersval
Formatet som innan var långsmalt och av traditionell pocketstorlek har gjorts om till ett 
format som är i samma proportioner som magasinet. De nya måtten är 130*160 mm 
och det är säkerställt att sidorna rymmer lika stor textmassa som tidigare. Detta för att 
slippa en ökning i sidantalet.

Definitiv papperskvalitet är inte fastslagen eftersom detta mycket beror på tryckeriet 
och dess huspapper. Så länge vissa parametrar uppfylls kan pappret med fördel väljas 
med tanke på ekonomin. G-print 90g, som används till färgblocket i den nuvarande 
guiden, är ett papper som återger både text och bild på ett tillfredsställande sätt och 
inlagan bör sträva efter att leva upp till samma standard om den ska tryckas i fyrfärg. 
Önskvärt är ett normalvitt, mattbestruket papper i ungefär samma ytviktsklass som G-
print. Omslaget, Galleri Image 210 g, fungerar bra och behålles som det är.

5.4.2.2 Typografi
Vagabond använder sig av sitt nya profiltypsnitt Belizio i magasinet och det har även 
applicerats i guideboken. Rubriker, citat och ingresser är satta med detta typsnitt i olika 
varianter. (se figur t.v) Tidigare har guiden haft typsnittet Indigo i brödtexten men nu 
har detta bytts ut mot Minion 8 pkt, baslinjejusterat med 10 punkters radavstånd, 
eftersom detta används i magasinet. I den gamla guideboken var spalterna marginaljus-
terade men detta kan bli svårläst och gluggigt när raderna är korta och därför används 
inte marginaljustering i det nya förslaget. Som faktatext eller vid mindre grad används 
Vagabonds gamla typsnitt Gotham. 

Till omslaget gjordes ett typografiskt titelhuvud med kombinationer av Belizio och 
Gotham. Detta ska enkelt kunna användas för vilken titel som helst i serien. 

Bildtexter använd inte. Tanken är att bilderna genomgående ska vara så starka att de 
talar sitt eget språk.

5.4.2.3 Bilder
Bilderna ska alltid vara relevant för det aktuella kapitlet och helst även för den intillig-
gande informationen. Tanken med detta är att bildspråket ska tala så starkt att bildtexter 
är onödiga. Eftersom den gamla guideboken trycks i svart/vitt och inte innehåller många 
bilder alls så blir den lätt tråkig att bläddra i. De svart/vita bilderna bärs heller inte upp 

av pappret eftersom detta inte är bildvänligt. I det nya förslaget ska bilderna 
fungera mer som budskapsförstärkare och locka läsaren till att bläddra vidare, 
precis som i ett magasin. 

En ytterligare strävan är att öka antalet aktiva bilder, det vill säga bilder med 
människor på. Att få läsaren att identifiera sig med situationer framkallar intresse och 
håller denne kvar i läsandet längre.

5.4.2.4 Struktur/kapitel
Kapitelstrukturen har arbetats om för att få ett naturligare flöde. Den inledande sektio-
nen är som tidigare ägnad åt att ge läsaren en översikt över staden genom korta tips och 
reportage blandat med uttrycksfulla bilder. Därefter följer kapitlen som har omstruktu-
rerats och sorterats in under fem huvudrubriker: 

Istanbul bit för bit
Att göra

•
•

RUBRIK 
Belizio 
medium 
22 pkt

rubrik belizio black 7 pkt

Rubrik 
Belizio medium 11 pkt

Brödtext Minion 8 pkt

Belizio medium 9 pkt
Gotham book eller medium 

7 pkt

faktabox

citat citat Belizio medium 12 pkt 

citat citat färgad text citat citat 

citat citat citat citat citat
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Äta
Bo
Praktiskt

5.4.2.5 Färgkoder/symboler
I den nya guiden finns mycket färg men färgen används inte för att strukturera kapitel 
eller liknande. Istället används magasinets vinjettillustration för att beskriva innehållet 
på den aktuella sidan. En del färgad text används i rubriker och i tonplattor.

Cityguiden är tänkt att illustrera stadens kultur och puls med färger som ger asso-
ciationer till aktivitet och värme. Kulturellt förknippas Turkiet med starka färger i till 
exempel tyg och kryddor. (Se avsnitt 3) Dessa färgval sker i bildspråket där valet av bild 
bör ske med eftertanke. Omslaget är kombinerat av rött och brunt vilket syftar till att 
förmedla en sinnesstämmning av impulsivitet och aktivitet tillsammans med en mer 
jordnära, pålitlig känsla. Den brunröda färgen som används mest heter Tallin och kom-
mer från Vagabonds färgschema. (Se bilaga G)

5.4.2.6 Layout
Omslaget är designat för att påminna om en miniatyrvariant av magasinet med den röd-
vita logotypen längst upp och en vacker omslagsbild. Det nya titelhuvudet är utformat 
i två varianter; en för framsidan och en för ryggen. (Se figur t.h) Innehållsbeskrivning i 
"puffliknande" form finns på framsidan men annars är omslaget relativt rent. Baksidan 
innehåller samma beskrivande text som på originalet men nu är den satt inuti formen av 
V:et ur Vagabonds logotyp. Detta V används i magasinet som markeringstecken när en 
artikel är slut istället för den traditionella fyrkanten. Därför markerar det här sista sidan 
i guideboken som en typografisk konstruktion innehållande text och bild. Bilderna på 
baksidan har bytts ut för att spegla stadens kärnvärden med en större del aktiva bilder i 
granna färger och författarbilden har samtidigt blivit mindre. Logotypen plockades bort 
från baksidan då den tillsammans med V:et var onödig. 

Innehållsförteckningen har kortats betydligt och upptar nu endast ett uppslag jämfört 
med tidigare tre sidor. Det kändes onödigt med sidhänvisning till varje detalj i boken och 
istället har kapitelrubrikerna fått en slags "innehållsresumé" i mindre grad. (Se figur t.h) 
Bildkollaget med sidhänvisningar upplevdes inte som funktionellt och därför används 
bilder i själva innehållsförteckningen istället. Även här används mer aktiva bilder för att 
läsaren ska kunna identifiera sig med vad som finns att göra i staden. 

I guideboken används ett sex-spaltssystem som tillåter många variationer av text- och 
bildplaceringar. Texten kan därmed sättas i tvåspalt, trespalt eller en kombination av en 
smal och en bred spalt, vilket exemplifieras i de redesignade uppslagen. 

Magasinet jobbar mycket med faktaboxar och detta förekom redan innan redesign-
förslaget även i guiden. Dessa skapar en trevlig dynamik och variation i innehållet och 
förstärks här med färgade tonplattor och färgad text. 

Bilder används på ett helt annat sätt än innan då de endast fanns i ingången till nytt 
kapitel. I den nya guiden varvas bilder och text på ett magasinliknande vis. Det är dock 
fortfarande texten som står i centrum och tar mest plats. Tempot är tänkt att efterlikna 
magasinets men ändå vara lite långsammare och stabilare då informationen i boken ska 
leva längre och behålla sin trovärdighet på ett annat sätt än i ett magasin som ständigt 
förnyas. 

Kapitelingångarna är uppbyggda med huvudbild, stor rubrik och ingress (i de beskri-
vande kapitlen men ej i faktakapitlen) som inledning och därefter följer innehållet. 

•
•
•

Figur 7. Titelhuvuden till 
den nya cityguidens omslag
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Magasinets vinjettillustration högst upp i kanten på sidan visar läsaren var i guiden han/
hon befinner sig. Illustrationens storlek har anpassats för att passa det mindre formatet. 
(se figur t.v) 

5.4.2.7 Ekonomi och tryckalternativ
Vagabonds kontaktperson Lars Malmberg vid tryckcentralen i Avesta har bidragit med 
ekonomisk information om guidebokens tryckprocess och han har även uppskattat pri-
set för att trycka guideboken i fyrfärg på annat papper i deras regi. Hos honom skulle 
detta kosta 99 600 kr, det vill säga nästan det dubbla mot dagens svart/vita bok. Detta 
skulle innebära att boken måste tryckas i arktryck och därmed måste hänsyn tas till 
formatet. 

Det är inte kontrollerat att det nya formatet är optimalt för den prisinformation Lars 
uppskattat men däremot har exempelofferter från en del andra tryckerier samlats in via 
printoffer.com. Av de inkomna svaren (som visserligen var få) kan utläsas att tryckerier i 
Sverige ligger på ungefär samma prisnivå. Offertförfrågan (se bilaga A) ställde i korthet 
följande krav: 

Kategori: Bok
Format: 130mm*160mm
Upplaga: 5000 ex
Antal färger: 4+4 (det står av misstag 4+0 i offerten men de som svarat har kor-
rigerat det själva)
Sidor: 200
Papper: Inlaga – 90g mattbetsruket, Omslag – 210g Galleri Image
Separat omslag, 4+0, mattlaminerat
Limbindning och kartongpackning

Ett svar från Estland med mycket fördelaktigt pris inkom. Om en kvalitetskontroll av 
tryckeriets tidigare produkter görs och dessa håller måttet kan detta vara ett prisvärt 
alternativ att undersöka närmare.

•
•
•
•

•
•
•
•

Figur 8. Magasinets 
vinjettillustration
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6. Resultat

De analyserade guideböckerna är av olika kvalitet men har i stort många gemensamma 
drag. Formaten är relativt små, textmassan är det dominerande elementet och bilderna 
visar till stor del döda ting. Första klass reseguide uppvisar ett högt tempo men ingen 
guidebok har magasinliknande layout. 

I den nya formen har stor fokus lagts på aktiva bild- och färgval. Det dominerande 
elementet är fortfarande texten, men denna har med hjälp av en magasinliknande layout 
gjorts mindre tung för läsaren. I omslaget kombineras färgen Tallin (se bilaga G) med 
Vagabonds röda färg. Bilderna koncentreras till aktivitet och mat.

MOSKÉER, MAT & MAGDANS

HOTELL, BARER & SHOPPING 

SEVÄRDHETER & UTFLYKTER

EN GUIDEBOK AV MIKAEL PERSSON

ISTANBUL 

Istanbul är skriven av Mikael Persson, 

reporter på Resemagasinet Vagabond. 

Mikael har tidigare skrivit guideböcker 

till Nepal, Thailand, Grekland, Turkiet och 

Turkiets sol- och badorter .

Turkiet är Mikaels favoritland – ett land 

han ständigt återvänder till. Om Mikael 

själv får välja sin favorit i Istanbul blir det 

att uppleva staden från båt med en sesam-

kringla i ena handen och ett glas sött te i 

den andra.

isbn 91-975030-7-x

9 789197 503075
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»Då världen blir ett rike, är Istanbul den 

naturliga huvustaden« lär Napoleon ha 

sagt om Istanbul. Det om något skvallrar 

om den turkiska stadens storhet.

Vid Bosporens stränder möts öst och 

väst. Moskéer och minareter varvas med 

skyskrapor och tusenåriga byggnads-

verk. Böneutropare utmanar popmusik, i 

basaren säljs saffran, klockor och trinda 

oliver. Istanbul är en upptäcktsfärd för alla 

sinnen.

Istanbul är Vagabonds inspirerande 

guide till allt vad staden har att erbjuda. 

På 200 fullmatade sidor får du reda på allt 

du behöver veta om:

 Mat & restauranger

 Sevärdheter & utfl ykter

 Boende

 Nöje

 Shopping

 Historia

 Det gröna Istanbul

 Båt, buss, tåg och fl yg

 Närbelägna öar och stränder

Istanbul innehåller dessutom personliga 

tips samt kartor och bilder i färg.

Mikael Persson

Omslag Istanbul 2005.indd   1 05-02-17   13.57.32

Figur 9. Gammalt omslag

9 789197 503075

Figur 10. Nytt 
omslag
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»Istanbul är en gottpåse utan slut. Här fi nns allt: 
blått vatten, höga kullar, minareter och en bysan-
tinsk patriark. Här fi nns ångbåtar, shoppingcenter 
och fotboll i världsklass. Här fi nns rökiga barer och 
en liten skärgård där häst och vagn färdas mellan 
pinje och ottomanska trävillor. 

Det här är städernas stad. En stad som förtjänar att 
besökas om och om igen.«

Ur förordet »Städernas stad«.

001 VBguide Istanbul.indd   7 05-02-17   14.04.53

Figur 11. Gammal innehålls-
förteckning, 3 sidor
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Innehållsförteckning
Den gamla innehållsförteckningen upptog 2 uppslag. Det nya förslaget har kortats 
betydligt och kapitlen är strukturerade på ett annat sätt. Titelhuvudet har placerats även 
på innehållssidan. De fem första rubrikerna är stående och kan liknas vid guidebokens 
framvagn. (se avsnitt 2, Magasinformgivning) 

Figur 12. Ny innehålls-
förteckning, 1 uppslag
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Kapitelingång med påföljande uppslag – Äta

Figur 13. Gammal kapite-
lingång – Turkisk mat
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Kapitelingång med påföljande uppslag – Äta
Denna kapiteltyp är berättande i sin karaktär. Läsaren tillgodogör sig information som 
är intressant att veta om resmålet. Text och bild varieras över sidorna på ett magasinartat 
sätt och faktaboxar med färg används för att variera tempot. Texten är dock fortfa-
rande i centrum och därför används magasinformen på ett någorlunda återhållsamt sätt. 
Vinjettillustrationen berättar på vänster sida om huvudkapitel och på höger sida om 
avsnitt i respektive kapitel. Bilderna är valda med fokus på färg och relevans till textens 
innehåll. Påföljande sidor skulle med fördel kunna visa ätande människor och därmed 
aktivitet.

Det vidlyftiga ottomanska 
riket försåg landets kockar och 
kök med kryddor, idéer och 
råvaror. I väldets mitt låg Me-
delhavets olivbälte med sol-
mogna tomater, druvstockar, 
vitlök och timjan. Karavan-
vägarna från Fjärran Östern 
slutade här. Att misslyckas var 
omöjligt. Ändå känns resulta-
tet överraskande angenämt. 

Turkiet har kebaber (keba-
per), inte bara flottiga rull-
lar av grillat fårkött, utan alla 
tänkbara varianter: grillade på 
spett, fyllda med pistagenöt-
ter, eller lövtunna skivor på en 
bädd av yoghurt och tomater. 

Träkolsgrillar får köttet till 
spänstiga smaker, till saftig-
het och en svag förnimmelse 
av rök. Av någon anledning är 
traditionen mindre vanlig väs-
ter om Bosporen och Balkan. 

Testa fårkotletter, testa filéer 
och kebaber. Fast börja gärna 
med mezes, förrätter. Bredden 
av turkisk mat får middags-
borden att digna under väl-
smakande ytterligheter: krä-
mig vitlöksyoghurt med färsk 
mynta, inlagd svartahavsansjo-
vis, friterade bläckfiskringar, 
tomatröra med chili och gra-
natäpple, albansk lever, Jerusa-
lemkronärtskockor, sommar-

frisk bondsallad, tefatsstora 
pizzor och aningen mindre 
bönor i en transparent sås 
av lök och tomat. Bättre säll-
skap går knappast att tänka 

sig. Vänner runt ett bord, flera 
mezes, brödkorg, ishink och 
en flaska raki, turkiskt anis-
brännvin.

Dofterna, maten, högljudda 
restauranger och ljumma 
uteserveringar. Tillsammans 
är de skäl nog för att åka till 
Turkiet om och om igen. Med 
svenska mått mätt är det fort-
farande billigt att äta ute. 
Komplett middag, huvudrätt, 
vin, kaffe och frukt behöver 
inte kosta mer än 150–200 kro-
nor. Då pratar vi om vad som 
skulle kunna vara middagen i 
ditt liv. Lunch kostar kring en 
50-lapp, ibland mindre. 

Föredrar du, av någon svår-
förståelig anledning, annat än 
turkiskt hittar du, åtminstone 
i storstäder och på turistor-
ter, allt det andra som finns 
hemma: pepparstek, hambur-
gare, pizza och wienerschnit-
zel. Menyer och inkastare letar 
upp dig i stället för tvärtom. 
Därför väljer jag i boken att 
presentera serveringar där du 
kan äta god turkisk husmans-
kost eller ottomansk festmat.

Frukost heter kahvalti på tur-
kiska. Basen i en turkisk fru-
kost ser ut så här: skrynkliga 
svarta oliver, skivad gurka, 
saltsyrlig fetaost, nötsmakande 
bergshonung, marmelad 
och en full korg med frasigt, 
nybakt franskbröd. Komple-
menten kan vara menemen,
saffransgul äggröra med tomat 
och chili; ofta i sotig stek-
panna och en smakstart på 
dagen. Çorba betyder soppa 
i allmänhet och linsvarian-
ten mercimek i synnerhet. Den 
sistnämnda slevas mustig och 
pikant tillsammans med citron 
och ugnsvarmt bröd på många 
morgonöppna arbetarrestau-
ranger. Bröd heter förresten 
ekmek och kommer så fort du 

yttrar första stavelsen. 
Snabbfrukost i rörelse, på 

båten, bussen eller till fots 
genom grannskapet, är det-
samma som simit eller sesame.
De gyllenbruna sesamkring-
lorna säljs i var och varannan 
gatkorsning. Priset är 1–2 kro-
nor. Frasigt och läckert. 

Börek är mer för finsmakare. 
Anrättningen påminner om 
ett mellanting av sval vårrulle 
och wienerbröd. Kött eller vit 
ost är tänkbar fyllning. Gott 
naturligtvis, men knappast 
kalorifattigt. 

På turistorterna finns alla 
andra frukostvarianter: aske-
tisk toast med marmelad, eng-
elskt rekord i flott och bacon, 
hälsosamma juicer och pann-
kakor.

Lunchkonceptet bygger på 
universella formeln: snabbt 
och billigt. Hasir Yemek är sär-
skilda lunchrestauranger. Inn-
anför en glasdisk vilar färdigla-
gade rätter. Konceptet påmin-
ner aningen om skolmatsal, 
men där tar liknelserna slut. 
Välj bland grytor med fårkött, 
lök, aubergine och zucchini, 
eller satsa på ris med bönor, 
kanske köfte, turkiska köttbul-

lar. Flera rätter brukar stå till 
buds. Det är tillåtet att blanda 
och mixa efter egen smak och 
fantasi. Notan brukar i så fall 
hamna kring 40–60 kronor. 
Ayran, syrlig yoghurtdricka, 
passar förresten bra till mål-
tiden.

Om lunchen helst ska gå fort, 
så är middagen motsatsen. 
De kulinariska seanserna går 
gärna mot episka omfång. 
Ledorden heter: dricka, meze
(förrätt), huvudrätt, efter-
rätt och kaffe. Slarva inte bort 
något av momenten. Fundera 
över menyn över en öl, ett glas 
vin eller den turkiska favori-
ten, raki, ett ekorrpiggt lakrits-
brännvin (typ ouzo och pastis)
som tämjs med vatten och is. 
Fortfarande inte bestämt dig? 
Gå ut och peka i köket.

Mezes betyder förrätter. Det 
skulle lika väl kunna stå för 
maximal njutning. Peka, välj 
och blanda friskt. Helst till-
sammans med vänner gäller. 
Portionerna är små, tefats-
stora, och fyller sin funktion 
väl: att reta smaklökarna och 
ge tillfälle till att testa flera av 
husets specialiteter. På en del 
restauranger bär kypare in 
brickor med kvällens utbud. 
På andra får du följa med till 
en glasdisk och testa ifall dina 
synintryck drar åt samma håll 
som smaklökarna. Antal du 
beställer beror på mage och 
plånboksstorlek. Tre till tio 
ligger på rätt sida skamgrän-
sen för mindre sällskap (vill 
du bara beställa en rätt, kan du 
naturligtvis göra det).

Mest frukost- och lunchal-
ternativ tillsammans med 
kopiösa mängder färskt bröd. 
Pikanta linssoppan mercimek
är något av nationalsoppa. 
Variera med yayla çorbasi, 
örtrik yoghurtsoppa; doma-
tes çorbasi, tomatsoppa; kuru 
fasulye, bönsoppa, och tavuk 
çorbasi, kycklingsoppa.

,

. Figur 14. Ny kapi-
telingång – Äta
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Kapitelingång med påföljande uppslag – Praktiskt 

Figur 15. Gammal kapite-
lingång – Praktiska fakta
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Kapitelingång med påföljande uppslag – Praktiskt
Denna kapiteltyp är faktamässig i sin karaktär och skiljer sig från den föregående genom 
att innehålla information som kan vara ytterst viktig för praktiska handhavanden vid 
olika situationer. Med detta i åtanke har layouten en stramare – men fortfarande maga-
sinartad – karaktär. Färgerna är här något mera dämpade för att ge en känsla av lugn, 
trygghet och formalitet. (se avsnitt 3, Färgpsykologi) 

Bilder på följande uppslag bör vara aktiva, det vill säga visa människor i olika situa-
tioner, för att ytterligare förmedla känslan av säkerhet.

Reguljärt behöver inte betyda 
dyrt, särskilt inte om du tänkt 
resa till Istanbul. Flera bolag 
trafikerar sträckan med priser 
kring 3 000-3 500 kronor tur och 
retur. Ibland till ännu lägre 
kampanjpriser. Kontrollera 
bara så att byten inte innebär 
irriterande lång väntan, extra 
övernattningar etc. K L M , ung-
erska Malev och British Air-
ways brukar funka bra. S A S
likaså. Tidig avresa från Istan-
bul innebär dyr taxiresa till 
flygplatsen; också värt att ha i 
minnet. 

Till Istanbul avgår reguljärt 
flyg från Stockholm, Göte-
borg och Malmö (Kastrup har 
större utbud). Högsäsong gäl-
ler i regel från juni till början 
av september plus påskveckan 
och under jul och nyår. Lägst 
pris hittar du november–mars 
(ej jul och nyår).

 Atatürk 
Hava Limani, ligger på den 
europeiska sidan, nära föror-
ten Yesilköy. Det tar ungefär 
en halvtimme att resa hit från 
centrum.  och 

 ligger sida 
vid sida.

Två våningar. Ankomst på bot-
ten. Avgång våningen över 
(hiss emellan). 

Rymlig och 
lättorienterad. Vid ingången 
finns bagagevagn att hyra för 
12 kronor. Personal ständigt på 
språng, redo att lotsa eller stå 
till tjänst om du behöver hjälp 
med bagaget (förväntar sig 
dricks för besväret). I termi-
nalen finns snabbmat, restau-
ranger, pub, post, bank, turist-
information med mera. 

Smidig incheckning (om du 
handlat skattefritt i Turkiet, 
glöm inte att få dina kvitton 
stämplade innan du checkar 
in), men tidsödande passkon-
troll. På andra sidan möter ett 
stort utbud av taxfreebutiker 
som säljer kryddor, äppelte, 
sprit, klockor, kläder, souve-
nirer etc. Raki och turkiska 
cigaretter får du till bäst pris i 
avgångshallens tidningskios-
ker, alltså före passkontrollen. 

 Välordnat 
även här. Tevemonitorer som 
anger nummer på det band 
där ditt bagage anländer. Efter 
tullen möter turistinforma-
tion, hotellbokningsbyrå, bil-
uthyrningsfirmor, bagageför-

varing, kafé, bank och banko-
mat. Telefonkort köper du på 
posten, P T T,  intill ankomst-
hallens blomsterhandel. För 
transporter in till stan, se 
längre fram. 

till centrum kostar 
cirka 100 kronor. Till den 
asiatiska sidan betalar 
du 150–200 kronor. 

Chaufförerna kan ibland 
visa ovilja mot att använda 
taxameter. Ett användbart tips 
är att då gå till ankomsthallens 
informationsdisk. Be att de 
skriver en lapp (på turkiska) 
med adressanvisningar och 
korrekt pris. 

Gröna bussar, havas, till 
centrum. Stannar just utan-
för ankomsthallen. Biljetterna 
köps ombord, kostar cirka 30 
kronor. Avgång en gång i tim-
men mellan 05.45 och 22.45.
Turen går till Taksimtorget 
via Bakirköy (byte till flygbåt 
för asiatiska sidan) och Aksa-

ray (byte till spårvagn för Sul-
tanahmet). 

: Nyöppnad linje 
binder ihop flygfältet med 
Aksaray (30–40 minuters resa). 
Nergångar till tunnelbanan 
från både inrikes- och utrikes-
terminal. Du köper biljett vid 
ingången. Längs linjen ligger 
bussstationen Otogar (namnet 
ropas ut i högtalare innan du 
anländer till stationen). I Aks-
aray kan du byta till spårvagn, 
tram, mot Sultanahmet och 
Eminönu.

: Som ovan. 
Åker du tunnelbanan från 
Aksaray gäller slutstatio-
nen Havaalani. Flygbus-
sarna från Taksim utgår ifrån 
Cumhuriyet Caddesi mellan 
McDonald’s och Pizza Hut (2
minuter från torget). Många 
hotell i Sultanahmet har mini-
busservice till flygplatsen. 
Snabbaste vägen från asiatiska 
sidan går med flygbåt från 
Kadiköy eller Bostanci till Bak-
irköy. Från Bakirköys hamn 
kör gröna flygbussar, havas
(kostar ca 15 kronor) direkt 
till avgångshallen på cirka 15
minuter.

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

…

Buss i Istanbul är billigt och hyfsat bekvämt. 
Åtminstone så länge som du undviker rus-
ningstrafiken. Linjer går kors och tvärs över 
hela storstadsområdet, även längs Bosporen 
och till svartahavskusten. Destination och num-
mer står på både bussar och hållplatser. Så långt 
är det lätt. Enda hållhaken, det finns två sorters 
bussar:

På i E T T -bussar måste du köpa biljett i för-
väg. Kostar 4 kronor och säljs i bolagets vita 
kiosker (vid större busstationer) eller i tid-
ningskiosker. Köp på dig ett knippe när du får 
tillfälle; ibland är det långt mellan försäljnings-
ställena. 

På bussar som tillhör Özel Halk Otobusu 
köper du biljett på bussen. Väl ombord lägger 
du biljetten i en liten grå låda jämte busschauf-
fören. 

Tänk på att bussar märkta Topkapi inte kör 
till Topkapipalatset utan går till Topkapiporten 
i västra Istanbul. Några av de viktigaste buss-
stationerna är:

Knutpunkt för buss, båt, spårvagn och tåg. 
Busshållplatserna ligger vid Gyllene Hornet, 
några hundra meter väster om Galatabron. Buss 
90 går till stora busstationen, Otogar. Även lin-
jer mot Yedikule, Edirne Kapi, Besiktas, Rumeli 
Hisar, Bebek, Sariyer (nummer 25), Eyüp och 
Taksim. 

Bussarna 
stannar vid 
norra hörnet 
av torget. Även 
kaotisk buss-
hållplats på närbelägna Cumhuriyet Caddesi 
(vid McDonald’s). Bussar till bland annat Sari-
yer, Besiktas, Bakirköy, Eminönu och Ortaköy. 
83 M T  går till Aksaray, där tunnelbanan går 
mot busstation, Otogar, och flygplats börjar.

Ingen busstation, men intill turistbyrån (Divan 
Yolu Caddesi) finns en busshållplats. T 4 , smidig 
direktlinje till Taksim.

Båtstation mellan Dolmabaçhe och Çiragan 
Palace. Snabb förbindelse med minibuss till 
Taksim (tar högst en kvart) och Ortaköy, Bebek 
med flera orter längs Bosporen. Lokalbussar till 
bland annat Eminönu, Rumeli Kavagi (25A),
och Kartal.

Vid båtstationen och några hundra meter längre 
bort i riktning mot ett litet nöjesfält. Bussar 
norrut längs Bosporen, Beylerbeyi, Anadolu 
Kavagi (15 A ) och till Çamlicahöjderna, Hay-
darpasa, varuhuset Capitol med flera.

Figur 16. Ny kapi-
telingång – Praktiskt
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7. Diskussion

Skillnaden mellan den gamla guideboken och den nya är relativt stor främst beroende 
på att det nya förslaget är designat i fyrfärg. Istället för tung textmassa med en svart/vit 
bild i varje kapitel är den nya guiden en varierad mix av färgbilder och text, ungefär som 
i ett magasin. Att göra en redesign som grundar sig på trycksakens funktion kombinerat 
med att försöka uppfylla en viss stil har varit en utmaning. Det finns ingen möjlighet 
att avgöra om magasinlayouten tilltalar målgruppen för guideboken förrän den testats 
av en panel eller liknande. Några sådana undersökningar har inte gjorts inom ramen för 
detta projekt. Spontana reaktioner i omgivningen har varit positiva till formatet då det 
är något bredare och uppfattas kompaktare än föregångaren. Dessutom har guiden också 
uppfattas som bläddervänligt av de personer som tittat på resultatet. Detta är dock inga 
regelrätt genomförda undersökningar varför de inte redovisas i denna rapport.

I sin nuvarande form lockar guiden inte till spontanläsning utan gissningsvis köps 
den som ett bugdetalternativ inför en förestående resa till aktuell stad. Alternativt är 
den förstahandsvalet hos trogna Vagabond-läsare som gillar magasinet och därför gärna 
läser en guide som är skriven i samma stil. För trots att Vagabonds guide är färglös och 
ospännande så håller den ändå en layoutmässig och typografisk standard som många av 
de mer avancerade guiderna inte kommer upp i. Jämför vi med Berlitz reseguide som 
är tryckt i fyrfärg så vinner ändå Vagabond eftersom Berlitz med sitt blanka papper, sin 
stora typografi och sitt röriga intryck är ansträngande att läsa. Första klass resguider är 
välstrukturerade men innehåller möjligen för mycket av det goda och riskerar att bli en 
hyllprydnad istället för ett bruksmaterial. (Vilket i och för sig inte är fel om det är det 
som är ändamålet.) Lonely Planet är en ansedd guide som visserligen är välgjord med 
den kan inte köpas i svensk översättning vilket gör att en stor del av målgruppen hellre 
väljer något annat. 

Redesignen av Vagabonds guidebok har ett format och ett upplägg som gör den 
lämplig för praktiskt bruk samtidigt som den är trevlig att ha i hyllan. Den kan också 
fånga in blädderläsare som förhoppningsvis kan finna inspiration till framtida resande, 
ungefär som magasinet gör. Målet – att göra en guide som följer Vagabonds magasin 
bättre – anser jag har uppnåtts med bra resultat. Även om slutprodukten inte används 
med tanke på ekonomiska begränsningar finns ändå en ungefärlig uppfattning om pris-
bilden för att genomföra en sådan här förändring. 

En idé för utveckling är att guideboken skulle kunna kombineras med en fristående 
parlör i ett ännu lite mindre format där kapitlen kunde delas in i vanligt förekom-
mande situationer som till exempel: "På sjukhuset", "Att flirta", "Sport & Fritid" och 
så vidare. 

8. Slutsats

Det finns många bra guideböcker på marknaden men få svenska som kombinerar 
konkreta tips med inspiration på ett lättsamt sätt. Med tanke på Vagabonds starka varu-
märke och den nyligen uppmärksammade redesignen av magasinet skulle förmodligen 
marknaden svara väl på en uppfräschning av guideboksserien också. En guidebok som 
direkt kan kopplas samman med det största resemagasinet i Sverige borde ha en stor för-
del vid försäljning eftersom igenkänningsfaktorn och de redan befintliga associationerna 
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rimligtvis kan tänkas förkorta köpbeslutet.
Med samma upplaga och sidantal, nytt papper och annan tryckmetod blir kostna-

derna hos det nuvarande tryckeriet nästan det dubbla men med en grundlig undersök-
ning av prisbilden hos tryckeribranschen, eventuellt i våra grannländer, bör detta kunna 
pressas en del. De få offerter som inkom vid testförfrågningen indikerar på att det också 
finns svenska alternativ som skulle kunna komma ifråga. Kanske kan magasintryckeriet 
också hantera detta format? 

Vagabond tar i dagsläget runt 130 kronor för sin cityguide och detta skulle kunna 
ökas för att kompensera en del av merkostnaderna för ett dyrare tryck. Första klass tar 
214 kronor för sin guide vid jämförelsetillfället och detta ger en indikation om vilket 
prisspann som finns att utnyttja. Det är dock svårt att göra en rättvis jämförelse dessa 
två guider emellan då de förmodligen lockar delvis skilda målgupper och har till viss del 
olika syfte.
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Det vidlyftiga ottomanska 
riket försåg landets kockar och 
kök med kryddor, idéer och 
råvaror. I väldets mitt låg Me-
delhavets olivbälte med sol-
mogna tomater, druvstockar, 
vitlök och timjan. Karavan-
vägarna från Fjärran Östern 
slutade här. Att misslyckas var 
omöjligt. Ändå känns resulta-
tet överraskande angenämt. 

Turkiet har kebaber (keba-
per), inte bara flottiga rull-
lar av grillat fårkött, utan alla 
tänkbara varianter: grillade på 
spett, fyllda med pistagenöt-
ter, eller lövtunna skivor på en 
bädd av yoghurt och tomater. 

Träkolsgrillar får köttet till 
spänstiga smaker, till saftig-
het och en svag förnimmelse 
av rök. Av någon anledning är 
traditionen mindre vanlig väs-
ter om Bosporen och Balkan. 

Testa fårkotletter, testa filéer 
och kebaber. Fast börja gärna 
med mezes, förrätter. Bredden 
av turkisk mat får middags-
borden att digna under väl-
smakande ytterligheter: krä-
mig vitlöksyoghurt med färsk 
mynta, inlagd svartahavsansjo-
vis, friterade bläckfiskringar, 
tomatröra med chili och gra-
natäpple, albansk lever, Jerusa-
lemkronärtskockor, sommar-

frisk bondsallad, tefatsstora 
pizzor och aningen mindre 
bönor i en transparent sås 
av lök och tomat. Bättre säll-
skap går knappast att tänka 

sig. Vänner runt ett bord, flera 
mezes, brödkorg, ishink och 
en flaska raki, turkiskt anis-
brännvin.

Dofterna, maten, högljudda 
restauranger och ljumma 
uteserveringar. Tillsammans 
är de skäl nog för att åka till 
Turkiet om och om igen. Med 
svenska mått mätt är det fort-
farande billigt att äta ute. 
Komplett middag, huvudrätt, 
vin, kaffe och frukt behöver 
inte kosta mer än 150–200 kro-
nor. Då pratar vi om vad som 
skulle kunna vara middagen i 
ditt liv. Lunch kostar kring en 
50-lapp, ibland mindre. 

Föredrar du, av någon svår-
förståelig anledning, annat än 
turkiskt hittar du, åtminstone 
i storstäder och på turistor-
ter, allt det andra som finns 
hemma: pepparstek, hambur-
gare, pizza och wienerschnit-
zel. Menyer och inkastare letar 
upp dig i stället för tvärtom. 
Därför väljer jag i boken att 
presentera serveringar där du 
kan äta god turkisk husmans-
kost eller ottomansk festmat.

Frukost heter kahvalti på tur-
kiska. Basen i en turkisk fru-
kost ser ut så här: skrynkliga 
svarta oliver, skivad gurka, 
saltsyrlig fetaost, nötsmakande 
bergshonung, marmelad 
och en full korg med frasigt, 
nybakt franskbröd. Komple-
menten kan vara menemen,
saffransgul äggröra med tomat 
och chili; ofta i sotig stek-
panna och en smakstart på 
dagen. Çorba betyder soppa 
i allmänhet och linsvarian-
ten mercimek i synnerhet. Den 
sistnämnda slevas mustig och 
pikant tillsammans med citron 
och ugnsvarmt bröd på många 
morgonöppna arbetarrestau-
ranger. Bröd heter förresten 
ekmek och kommer så fort du 

yttrar första stavelsen. 
Snabbfrukost i rörelse, på 

båten, bussen eller till fots 
genom grannskapet, är det-
samma som simit eller sesame.
De gyllenbruna sesamkring-
lorna säljs i var och varannan 
gatkorsning. Priset är 1–2 kro-
nor. Frasigt och läckert. 

Börek är mer för finsmakare. 
Anrättningen påminner om 
ett mellanting av sval vårrulle 
och wienerbröd. Kött eller vit 
ost är tänkbar fyllning. Gott 
naturligtvis, men knappast 
kalorifattigt. 

På turistorterna finns alla 
andra frukostvarianter: aske-
tisk toast med marmelad, eng-
elskt rekord i flott och bacon, 
hälsosamma juicer och pann-
kakor.

Lunchkonceptet bygger på 
universella formeln: snabbt 
och billigt. Hasir Yemek är sär-
skilda lunchrestauranger. Inn-
anför en glasdisk vilar färdigla-
gade rätter. Konceptet påmin-
ner aningen om skolmatsal, 
men där tar liknelserna slut. 
Välj bland grytor med fårkött, 
lök, aubergine och zucchini, 
eller satsa på ris med bönor, 
kanske köfte, turkiska köttbul-

lar. Flera rätter brukar stå till 
buds. Det är tillåtet att blanda 
och mixa efter egen smak och 
fantasi. Notan brukar i så fall 
hamna kring 40–60 kronor. 
Ayran, syrlig yoghurtdricka, 
passar förresten bra till mål-
tiden.

Om lunchen helst ska gå fort, 
så är middagen motsatsen. 
De kulinariska seanserna går 
gärna mot episka omfång. 
Ledorden heter: dricka, meze
(förrätt), huvudrätt, efter-
rätt och kaffe. Slarva inte bort 
något av momenten. Fundera 
över menyn över en öl, ett glas 
vin eller den turkiska favori-
ten, raki, ett ekorrpiggt lakrits-
brännvin (typ ouzo och pastis)
som tämjs med vatten och is. 
Fortfarande inte bestämt dig? 
Gå ut och peka i köket.

Bilaga C 1(2) – Äta



Mezes betyder förrätter. Det 
skulle lika väl kunna stå för 
maximal njutning. Peka, välj 
och blanda friskt. Helst till-
sammans med vänner gäller. 
Portionerna är små, tefats-
stora, och fyller sin funktion 
väl: att reta smaklökarna och 
ge tillfälle till att testa flera av 
husets specialiteter. På en del 
restauranger bär kypare in 
brickor med kvällens utbud. 
På andra får du följa med till 
en glasdisk och testa ifall dina 
synintryck drar åt samma håll 
som smaklökarna. Antal du 
beställer beror på mage och 
plånboksstorlek. Tre till tio 
ligger på rätt sida skamgrän-
sen för mindre sällskap (vill 
du bara beställa en rätt, kan du 
naturligtvis göra det).

Mest frukost- och lunchal-
ternativ tillsammans med 
kopiösa mängder färskt bröd. 
Pikanta linssoppan mercimek
är något av nationalsoppa. 
Variera med yayla çorbasi, 
örtrik yoghurtsoppa; doma-
tes çorbasi, tomatsoppa; kuru 
fasulye, bönsoppa, och tavuk 
çorbasi, kycklingsoppa.

,

.
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Reguljärt behöver inte betyda 
dyrt, särskilt inte om du tänkt 
resa till Istanbul. Flera bolag 
trafikerar sträckan med priser 
kring 3 000-3 500 kronor tur och 
retur. Ibland till ännu lägre 
kampanjpriser. Kontrollera 
bara så att byten inte innebär 
irriterande lång väntan, extra 
övernattningar etc. K L M , ung-
erska Malev och British Air-
ways brukar funka bra. S A S
likaså. Tidig avresa från Istan-
bul innebär dyr taxiresa till 
flygplatsen; också värt att ha i 
minnet. 

Till Istanbul avgår reguljärt 
flyg från Stockholm, Göte-
borg och Malmö (Kastrup har 
större utbud). Högsäsong gäl-
ler i regel från juni till början 
av september plus påskveckan 
och under jul och nyår. Lägst 
pris hittar du november–mars 
(ej jul och nyår).

 Atatürk 
Hava Limani, ligger på den 
europeiska sidan, nära föror-
ten Yesilköy. Det tar ungefär 
en halvtimme att resa hit från 
centrum.  och 

 ligger sida 
vid sida.

Två våningar. Ankomst på bot-
ten. Avgång våningen över 
(hiss emellan). 

Rymlig och 
lättorienterad. Vid ingången 
finns bagagevagn att hyra för 
12 kronor. Personal ständigt på 
språng, redo att lotsa eller stå 
till tjänst om du behöver hjälp 
med bagaget (förväntar sig 
dricks för besväret). I termi-
nalen finns snabbmat, restau-
ranger, pub, post, bank, turist-
information med mera. 

Smidig incheckning (om du 
handlat skattefritt i Turkiet, 
glöm inte att få dina kvitton 
stämplade innan du checkar 
in), men tidsödande passkon-
troll. På andra sidan möter ett 
stort utbud av taxfreebutiker 
som säljer kryddor, äppelte, 
sprit, klockor, kläder, souve-
nirer etc. Raki och turkiska 
cigaretter får du till bäst pris i 
avgångshallens tidningskios-
ker, alltså före passkontrollen. 

 Välordnat 
även här. Tevemonitorer som 
anger nummer på det band 
där ditt bagage anländer. Efter 
tullen möter turistinforma-
tion, hotellbokningsbyrå, bil-
uthyrningsfirmor, bagageför-

varing, kafé, bank och banko-
mat. Telefonkort köper du på 
posten, P T T,  intill ankomst-
hallens blomsterhandel. För 
transporter in till stan, se 
längre fram. 

till centrum kostar 
cirka 100 kronor. Till den 
asiatiska sidan betalar 
du 150–200 kronor. 

Chaufförerna kan ibland 
visa ovilja mot att använda 
taxameter. Ett användbart tips 
är att då gå till ankomsthallens 
informationsdisk. Be att de 
skriver en lapp (på turkiska) 
med adressanvisningar och 
korrekt pris. 

Gröna bussar, havas, till 
centrum. Stannar just utan-
för ankomsthallen. Biljetterna 
köps ombord, kostar cirka 30 
kronor. Avgång en gång i tim-
men mellan 05.45 och 22.45.
Turen går till Taksimtorget 
via Bakirköy (byte till flygbåt 
för asiatiska sidan) och Aksa-

ray (byte till spårvagn för Sul-
tanahmet). 

: Nyöppnad linje 
binder ihop flygfältet med 
Aksaray (30–40 minuters resa). 
Nergångar till tunnelbanan 
från både inrikes- och utrikes-
terminal. Du köper biljett vid 
ingången. Längs linjen ligger 
bussstationen Otogar (namnet 
ropas ut i högtalare innan du 
anländer till stationen). I Aks-
aray kan du byta till spårvagn, 
tram, mot Sultanahmet och 
Eminönu.

: Som ovan. 
Åker du tunnelbanan från 
Aksaray gäller slutstatio-
nen Havaalani. Flygbus-
sarna från Taksim utgår ifrån 
Cumhuriyet Caddesi mellan 
McDonald’s och Pizza Hut (2
minuter från torget). Många 
hotell i Sultanahmet har mini-
busservice till flygplatsen. 
Snabbaste vägen från asiatiska 
sidan går med flygbåt från 
Kadiköy eller Bostanci till Bak-
irköy. Från Bakirköys hamn 
kör gröna flygbussar, havas
(kostar ca 15 kronor) direkt 
till avgångshallen på cirka 15
minuter.

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

…
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Buss i Istanbul är billigt och hyfsat bekvämt. 
Åtminstone så länge som du undviker rus-
ningstrafiken. Linjer går kors och tvärs över 
hela storstadsområdet, även längs Bosporen 
och till svartahavskusten. Destination och num-
mer står på både bussar och hållplatser. Så långt 
är det lätt. Enda hållhaken, det finns två sorters 
bussar:

På i E T T -bussar måste du köpa biljett i för-
väg. Kostar 4 kronor och säljs i bolagets vita 
kiosker (vid större busstationer) eller i tid-
ningskiosker. Köp på dig ett knippe när du får 
tillfälle; ibland är det långt mellan försäljnings-
ställena. 

På bussar som tillhör Özel Halk Otobusu 
köper du biljett på bussen. Väl ombord lägger 
du biljetten i en liten grå låda jämte busschauf-
fören. 

Tänk på att bussar märkta Topkapi inte kör 
till Topkapipalatset utan går till Topkapiporten 
i västra Istanbul. Några av de viktigaste buss-
stationerna är:

Knutpunkt för buss, båt, spårvagn och tåg. 
Busshållplatserna ligger vid Gyllene Hornet, 
några hundra meter väster om Galatabron. Buss 
90 går till stora busstationen, Otogar. Även lin-
jer mot Yedikule, Edirne Kapi, Besiktas, Rumeli 
Hisar, Bebek, Sariyer (nummer 25), Eyüp och 
Taksim. 

Bussarna 
stannar vid 
norra hörnet 
av torget. Även 
kaotisk buss-
hållplats på närbelägna Cumhuriyet Caddesi 
(vid McDonald’s). Bussar till bland annat Sari-
yer, Besiktas, Bakirköy, Eminönu och Ortaköy. 
83 M T  går till Aksaray, där tunnelbanan går 
mot busstation, Otogar, och flygplats börjar.

Ingen busstation, men intill turistbyrån (Divan 
Yolu Caddesi) finns en busshållplats. T 4 , smidig 
direktlinje till Taksim.

Båtstation mellan Dolmabaçhe och Çiragan 
Palace. Snabb förbindelse med minibuss till 
Taksim (tar högst en kvart) och Ortaköy, Bebek 
med flera orter längs Bosporen. Lokalbussar till 
bland annat Eminönu, Rumeli Kavagi (25A),
och Kartal.

Vid båtstationen och några hundra meter längre 
bort i riktning mot ett litet nöjesfält. Bussar 
norrut längs Bosporen, Beylerbeyi, Anadolu 
Kavagi (15 A ) och till Çamlicahöjderna, Hay-
darpasa, varuhuset Capitol med flera.

Bilaga D 2(2) – Praktiskt
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Bilaga E 1(4) – Offertförfrågan + svar

Observera att felet i antal färger 
är korrigerat av tryckarna själva i 
de inkomna svaren

f

Alla svar är exklusive moms, likaså prisuppgiften från STC i Avesta på 99 600:- som ej finns på offert.
Med anledning av att offerterna inte begärts av Vagabond utan endast är en lägesbedömning av 

författaren personligen anges inte tryckeriernas identiteter i rapporten.
Något som tyvärr ej framgår av offerterna är vilken tryckmetod som används.
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Svar 1. Estninskt tryckeri

Svar 2. Litauiskt tryckeri
Hello Ingrid Larsdotter,

 Here I made calculation regarding your request.
 Price with 5000pcs - 6500Eur.
 Sorry,but I don’t understand what means(till text + bild, bra 
opac),
so I calculate without this.
 However our specialization is fast term printing and 
delivery,basicly
to UK and Finland.

 Best regards
xxxxxxxxx

 Lithuania
 Kaunas



Ingrid Larsdotter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av Vagabonds reseguidebok

Bilaga E 3(4) – Offertförfrågan + svar

Svar 3. Svenskt tryckeri
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Svar 4. Svenskt tryckeri
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Tidsplan
v. 15 Inledning, börja teoriavsnitt
v. 16 Analys guideböcker
v. 17 Faktasammanställning, undersökning och analys av Vagabond och den egna 

guiden. Från detta dra riktlinjer och för den nya designen.
v. 18 Börja designen, halvtidsrapport.
v. 19 Design
v. 20 Design
v. 21 Design, rapporten klar i slutet av veckan.
v. 22 Reservvecka
v. 23 Redovisning Högskolan

Faktisk tidsåtgång
v. 15 Inledning, Teoretiska studier
v. 16 Teoretiska studier
v. 17 Analys guideböcker, Teoretiska studier
v. 18 Faktasammanställning, undersökning och analys av Vagabond och den egna 

guiden. Halvtidsrapport
v. 19 Analys av Vagabond magasin, Kontakt med tryckeri och undersökning av 

möjligheter för annat tryck. Riktlinjer och för den nya designen.
v. 20 Design, Rapportskrivning
v. 21 Design, Rapportskrivning
v. 22 Design. Rapportinlämning
v. 23 Redovisning högskolan
Innan v. 25 redovisning Vagabond
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Berlitz

Första klass
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Lonely Planet

Vagabond 
magasin
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